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BENEVOLO LECTORI: 
. HENRICUS WETSTENIUS S. 

Veteris more fabulae, prologus in scenam pro- 
deo. praefationum sequentium; quarum cum ma- 
ior hic sit frequentia quam vulgo solet, et eius 
rationem reddere, et monere quaedam alia con- 

stitui quae ad huius editionis historiam faciunt; 
tum et ne debita laude fraudarentur, qui liberali 
manu. symbolam quisque suam contulerunt, quo 
Pollux prodiret ornatior. De quo in lucem 
edendo tum coepi primum cogitare quum mihi 
comparassem variantes lectiones celeb. Jsaací 
Jossii. Post haec egi cum cl. Kuehnio, Lingua- 
rum Orient. in Ácad. Argentoratensi Professore 
P. ut et nobis suas notas concederet: nec tulimus 
repulsam, praesertim cum reciperem me.et alia 
subsidia procuraturum, quibus ille omnino care- 
bat. Codicem Antwerpiensem debeo humanitati 
rev. viri Danielis Papebrochii Soc. lesu Pres- 
byteri, cujus. et erat ornamentum singulare. Sal- 
masianas et Valesianas curas subministravit opera 
viri. omni encomio maioris. Zo. Georgii Graewit, 
cuius memoriam nunquam sine lacrymis recolo, . 
ita me amavit tenerrime vir candidissimus, quem 

. et.ego vicissim plurimorum annorum.spatio amavi | 
imprimis, suspexi.et.colui. Nunquam muhi exe. 
cident amicissima quae olim ad me dedit verba: 

Pollux Fol. I. a 
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Nostram animorum coniunctionem virtutis radi- 
cibus nixam nihil dissociabit, nisi quae nos rebus 
omnibus valedicere iubebit extrema hora. Nec 
defuit unquam promissis vir optimus: cuius sa» 
crosancta mihi semper erit atque suavissima re- 
cordatio. .. Salmasianum.. codicem obtinuerat. cl. 

' Graevius ab Ludovico Salmasio Clandüi filio; Va- 
lesianum a Guilielmo Prastello Antecessore Au- 
relianensi ; quorum "benevolentiae - - haec accepta 
referimus. Qua ratione his usus sit. cl. Kuehnius, 
ipsius indicat praefatio: ut et quibus indiciis pri- 
mum investigaverit in Commentariüm 'eruditssi- 
mum Gothofredi Tungermanni, quem tamen nun- 
quam vidit, licet ipsi ante obitum innótuisset ubi 
haereret, N empe illustris Zrzopoeus, Cancella- 
rius Zeizensis, non ante destitit inquirere quam 
invenisset. Latitabat hic tantus thesaurus Altorfi 
prope Norimbergam;: apud sutorem quendam; 
cui illum nescio quis pignori dederat pro paucis- 
simis nunimulis; quatuor nimirum iniperaalibus. 
Hunc quum nactus esset, misit ad illustrem: UZri- 
cum. Obrechtum, Piaetofeni regium apud Argen- 
toratenses, virum quantis pretii, qui illum uluo 
desi Hibenidura obtulit fratri! meo 70. Ztodo/fo 
J'etstenio SS. "Theologiam in Acad. Basiliensi 
publice profitenti, qui eius apographum ad me 
misit, Quum vero paullo post ipse innotuissem 
illustri Obrechto, qui tunc. Francofurti ad Moe- 
num legatum regium agebat , tanta me 'benevo- 
lentia subito complexus est vir magnus, ut plus 
quam plunibeus sim. si memoriam eius non reves 
rear quoad vixero.' Et erat profecto illi viro hu- 
manitas atque comitàs singularis, eruditio stu- 
penda, ingenium felicissimum; ταῦ dubius semper 
haeserim, quodnam horum inagis in'illo miran- 
duni: "foret; "His enim. pollebat omnibus ' supra 

Sek 
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fiderh ::-propensissimus. praetérea .in omnia quae 
bois litteris adiuvandis conducere possent. .. Is 
milii. concessit. autographumi -Iungermannianum: 
et. quum me. laborare videret. de . viro. graece 
docto, cuius ope in. edendo Polluce uu possem, 
Argentorato me huius: beneficii ignaro. arcessivit 
eruditissimum. Zederlinum, cl. Kuehnii quon- 
dam discipulum, cuius diligentiam atque cando- 8 
rem quum integro triennio expertus sim, debita 
laude. frustrare. nolo. . Huic egregio viro illud 
accidit singulare, ut iam adultior et omnium lit- 
terarum. rudis, ab alio iuniore. prima. elementa 
didicerit: at tantos subito in studiis fecerit pro 
gressus, ut hunc ipsum suum. in legendo magi- 
strum haud multo post in graecis et latinis habue- 
xit discipulum. Editionem Pollucis perduxerat 
ad cap. xxvi. hbri VIL. quum Argentorati in 
praeceptoris sui locum sufficeretur. taque illam 
Hemsterhusio noswo absolvendam reliquit, Qui 
et nondum ad finem perducto Polluce, philoso- 
phiae et mathesi publice docendae in hac urbe 
praefectus fuit, Quid uterque praestiterit ex eo- 
rum praefationibus disces.  Intellgis benevole 
lector unde nobis haec praefationum seges? Nec 
tamen ideo omittendas duxi illas quas editionibus 
suis praefixerant Seberus, Grynaeus, Carteroma- 
chus, 4idus, Restat hic commemorandum bene- 
ficium rev. viri zfrnoidi JMoneni, verbi divini 
apud Daventrienses praeconis disertissimi, qui 
nobis copiam fecit illius codicis qui Falckenbur- 
gianus audit. Cuius historiam quum narret cl. 
ILederlinus, eandem hic repetere nolo. Illum 
profecto Falckenburgu credidit Cl. Graevius 
meus. Indices priores quatuor, qui ad textum 
Pollucis spectant, novos, eosque ante hac editis 
longe-ampliores et accuratiores, confecit Stepha- 

a2 
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nus Berglerus, '"lransylvanus, graece et latine - 
doctissimus, hineque meliori ea qua nunc utitur 
fortuna dignus, Reliquos tres ex notis conscripsit 
cl. Johannes Scherpezeelius , Gymnasii: Harder- 
viceni Rector eruditissimus ac diligentissimus, 
Icones nummorum quas libro IX. adiunximus, a 
viro spectatissimo Zacobo JFildio, mummis' et 
signis antiquis rárioribus evulgatis celeberrimo, 
suppeditatae sunt perhumaniter. Quae optimo- 
rum virorum in hune scriptorem inerita turpi 
silentió praeterire nec volui nec debui, ne ingrati 
notain me cáderet, quam ut effugerem pro viri- 
bus semper cavi Τὰ lector benevole, labore 
nostro utere et vale. oU 
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A— iet e: plurimis es unctis mel or 

"Mihi. equidem apud fuisset, 
» om cA p mas movere, isi consentiens - 
rum virorum autoritas manifesliores cul. 

pas ubique malae fidei possessione deiicere. iussisset." 
Praeterea loca veterum , quae in Polluce depravata. 
exiant, quantum potui, ex impressis codicibus re- 
stitij, ut sanus inde sensus elici posset. nonnun- 
quam ex comparatione parium vocabulorum autor 
sibi ipsi medicinam fecit. Caetera quae vel diver- 
sae lectionis MStorum sunt, vel genio linguae vel 
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coniecturae aut repetitae cogitationi debentur, in 
notulis prostant. Quod porro Latinam Gualtheri 
versionem atünet, saepissime in z0£is corrigitur 
ubi lectorem morari possit, et ipsa sibi densiores 

?offudit tenebras. jure üs erratis nullum doctis 
periculum. imminere ratus, camarinam a non 
movehdam censui ^ Veniet aliquando tempus, si 
quid veri mens augurat, quo aliquis utriusque lin- 
guae peritus non veteri pànno novum assuet, sed 
ex bonis Graecis bona Latina de integro dabit, et 
gemino absolutoque indíce recià iuventütis studia 
non parum demerebitur. Mihi enim 

, Est aliquid prodire tenus, si nom datur. ultra; 
Haec de conatibus nostris in Pollucem. ' Sequuntur 
ex ordine subsidia, sine quibüs tàm vastum mendo- 
rüm mare mininie licuisset 'enayigare. '" Inter ea 
primo occurrit codex ' MStus chartaceus, a Deme- 
trio Chalcondyla, Graii sanguinis grammatico su-— 

Périoii seculo, vatios oriünos et hóc témporis 4t. 
swerpiae im Bibliotheca P. S. I. propriam. stabilem- 
que sedém nactus; unde simgulali humanitate ec 
ctoris nostros in. A AE M "Hen- 
rico ἢ} etsténio, bonatt' nobis opera n 
ad veram lectionem subimde monstravit instar sta— 

TES (**4 

ei eger àd finem usque decur— 
rit, nisi quod jn medio folis quaedatii, terdum et 
praefationes librorum, ubique vero yeterüm te-' 
sümonia a Polluce laudata desiderentur: "Deinde 

nae passim. expletae? quot locis desperatis vita red- 
dita! Idem mecum sentiet, quisquis in rem praes- 
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entem venire .sustinuerit,... Cum igitnr tantum. ad^ 
iumenli.: nobis me rmi 1r por. cerptis; et Sa 
pacto . es.- lectiones. ipsius: codicis 1n. numera 

εξικῃραμας οι μι neci codicis... J'ossiani 
ignare.;nullus. dubitavi... Habes . b.. ]. auxilia, 

quibus secundum, deum 4retus , notu/as, quasdam 
et eme e EA pen. bye open o» 
misi; ; Quo. facto, e. opera: ZZ etsteniana su- 
pervenerunt Οὐ Salmasii variae | lectiones. et. ob- 
sereationes in Pollucem, eiusdemque | collationes 

lucis cum. MStis: item; Henrici. F alesii annos 
taliones. et..emendationes. in Pollucis, Onomasti- 
cum. quas. fronti et calci editionis Seberi adserip- 
serat, μές θὲ variae lectiones. eiusdem. ex ..MSto, 
quas in margine annotaverat. Unde fluxerint Sal- 
masianae lectiones, nuper. me docuit celeberrimus 
Graevius: ex. literis. Jungermanni δὰ. Salmasium 
dalis, qvas ante viginti.annos Lugduni apud Zaco- 
bum. Golium vidit. nempe omnes e codicibus. Pa- 
latinis; quas-adolescens Sa/masius consuluit, peti- 
| e tamen, ubi et .Pithoei Codicem laudat. de 

3 alesii. nihil. mihi compertum vel auditum. 
Equidem .MStum .Strauchii alicubi citatum. vidi. 
an vero omnes eidem debeat lectiones, dicere non 
habeo. id. saltem primo oculorum coniectu. depre- 
hendi, | utrü « lectiones . cum. | nostris , plane 
convenire, et. MSto noslra omnia in uno ludo do- 
cta esse. nec faciunt numerum. loca: illa. in quibus 
a se discedunt. quicquid. autem inu tantorum viro- 
rum a/otationibus erat, bona fide servatis ipso- 
rum.nominibus,. zo£s nostris subtexui instar late 
oct purpurae. Hinc etiam multa et prae- 

ra in Pollucis textum plena manu congesta esse, 
vel me tacente coristabit, μεγάλη χάρις αὐτοῖς, pro 
mantissa nostris. obsoniis praeferenda. Atque haec 
subsidia uti citra pulverem mihi obüigerunt, ita fu- 
pum lungermanni: codicem nulla industria pre- 

dere potui. Habuit enim. Gruteri opera e .Pa- 
latina. bibliotheca alium ab iis, quibus Seberus 
usus est, una cum MSto. Harpocrationis in mem- 
brana. vetustiori, sicut ipsius ad Hoescheliur epi- 
stola. testatur, quam z//ustris Obrechtus, communis 
eruditorum patronus, inter ἀνέκδοτα sua asservat. 
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Operáe pretium fuerit cognoscere quibus coloribus 
ipse MStum suum 'depingat. Totus esi, inquit, et 
multis partibus rectior. vulgato. sed. saepissime 
etiam  mulilatus, etin testimoniis autorum : de- 
curtatus, certe in duobus libris, quos contuli, ex« 
scriptor pessime involvit saepe mulia illis verbis; 
καὶ τὰ ὅμοια, Nescio an suspicari debeam, Eclo- 
gas esse, quales tuas in Athenaeo Casauboni lego. 
Praefationes tamen: saepe: sunt. adscriptae , inter 
dum etiam lemmatum: capitum. index. : In priori- 
bus sane libris duobus tam saepe abit'a vulgato, 
ut mirer, quod. tam aliis: verbis et alio casu in- 
flexis utatur. —Haec ille in dicta epistola, Qua le- 
cia descriptione,: continuo cogitare coepi, annon 
quaesiverim id, quod prae manibus habui. Nam 
sine exceptione omnia: cadunt in MStum -4dntwer- 
piense, quaecunque in suo laudat, quaeque deside- 
rat. inprimis formula compendiaria, καὶ τὰ ὅμονα" 
qua non exscriptor,, ut Jungermannus voluit, sed 
ipse autor usus videtur, probe gnarus, se principi 
scribere longos logos aspernanü. | Postea brevitas 
aütoris cerla ratione astricta pro macie, maturum- 
que iudicium pro sterilitate fuit, et quidam nimis 
seduli, perrupto limite, καὶ τὰ ὅμοια, addiderunt, 
quae scilicet perfectioni operis derogarent, si ab- 
essent. Non tamen simpliciter abnuerim , esse, ubi 
exscriptoris sit hoc compendium, καὶ vd ὅμοια: 
Aeque infeliciter, ut hoc statim subiungam, cecidit 
opera in eruendis Jungermanrnmi commentaris in 
Pollucem collocata. novimus equidem ex epistola 
Tungermanni ad ILingelsheimium,. quod volumen 
illud. iam. tum ad lib. VIL JPoZluezs perductum; 
sexcenlas paginas impleverit; novimus quod testa- 
mento Junpermanni relictum 811 Sebero, fatente 
eiusdem epistola ad Hoeschelium. sed. quorsum 
avolarit. post fatum Jungermanni, aut ubi terrarum 
adhuc delitescat, iuxta cum  ignarissimis scimus. 
]taque nostris rebus contenti, πόρσιοψ παπταίνειν 
desimamus.  Suíliciant ista de subsidiis, quae fue- 
runt, quae non fuerunt. Quod denique ipsum 
Pollucem attinet, iure merito eum laudare super- 
sedemus. quis enim hodierno die illum vituperat? 
quis e doctorum choro neget, nihil in hoc genere 
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scriptionis extare Oromastico- utilius? nihil ad. per- 
discenda. Graeca iustruclius ? nihil ad quaevis studia 
accommodatus, '' Olim . quidem. dum. vixit. PoZ/ux, 
coaevun .sophistam Lucianum. iu duobus dialogis 
acerbissimum. expertus. est censorem. in. altero ho- 
rum.nominat Pollucem, :Lexiphtanem, id est, dictio 

ratorem, Onomacritum et Onomarchum: 
in altero, rhetorum. praeceptorem. ..Lexiphanis 
nomen impegit ei propter. Onomasticum, in qu hinc 
inde. la yeteruni Graecorum vocabula laudan- 
€—— ille .est. dialogus κάλαμος in..quo 
Lexiphani: iribuit..sermonem - ante. e annos. 
ceptum, si modo inquinalissima rancidae i ann 
et. musteae novitatis colluvies sermo. dici meretur. 
Sed. quilibet, | qui nostri goeefatonée 'Àn singulos 
Onomastici libros et orationis | apud PAi- 
lostratum legerit, facile videat, styli. sui naso numis 

hac in: parte gratificatum esse Lucianum. Caeterum 
illà loquendi stribligo iocularis et levis est prae con- 

iis in-rhetorum praeceptorem ,.id.est Pollucem, 
juasi.e plaustro iactis, Prima eius incunabula, vi- 

lam, mores, paonqecpadatne e 
denique et sLylum. perstringit, δὲ nihi] sibi ad sum- 
mam. maledicentiam reliquum fecit. Inprimis vero 
id..egit, ut PoZlucem. male suo defuugi officio osten-11 
deret. Notum. enim est, quod .Po/lux Athenis tAro- 
ἕως vel cathedram professoriam rhetorices a Com- 

imperatore oblinuerat, adeoque artis prae- 
cepta usumque eorum iuventuti tradebat, - fools 
duas orationes partim pro cathedra, partim de plano 
pronuntiando: cui honori e publico accedebat myrias 
vel mille coronatorum stipendium. Isto throno 
indignum Pollucem toto dialogo clamat Lucianus, 
et tantum non dicit, οὐχ αἵ μυρίαι τὸν ἄνδρα; drach- 
marum znyrias non facit virum aut strenuum rhe- 
torem? Eodem tendit, quod non Graecum, non Ro- 
manum, sed Ceitam, corpore scilicet validum, at 
ingenio pinguem Po//uci in disciplinam dedit: ἕπου 
μόνον ὦ Κέλτιον μέλημα (ita enim legerem pro Κλη- 
τίου u.) sequere modo, o Celta charissime, mea 
maxima cura, quo te duxero, inquit apud Lucia- 
num Pollux mimicus, quibus verbis simul ad scom- 
ma adversariorum, quo Pollucem dixerunt 4r- 
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duennas sophistam, alluditur, Suidas quidem il- 
Iud male accepit; dum ex zfrduenna nobis exsculpsi 
nescio quam urbem PAoeniciae, Pollucemque eadem 
ópera ex Zegyptio in Phoenicem defovmat. ' Verum 
aliud; meo quidem iudicio,- sub hac' figura latet; 
nempe volueruut malevoli mordere zostrum ὡς κύνες 
λήϑαργοι hoe dicterio, et oblique indicare, quod Athe- 
nis doctiores sophistae nacti sint auditores e cultis 
populis, qui ingenia domo attülerunt ad percipiendas 
artes a natura factas; Polluci. vero ab drduenna; 
horrida Galliae sylva, venerint discipuli coelo so- 
loque patrio asperiores, qui se naribus trahi sinebant, 
quocunque magister praeiret.' Inter. eos facile se ia- 
ctasse Pollucem αἴ βασιλέα iv τοῖς λόγους, et μὴ εἰδό- 
τὰ ἐν μὴ εἰδόσι" cum ingenti applausu rhetoricatum 
esse. hinc rduennae sophista audivit, hine et Lu- 
cianus Κέλτιον μέλημα ei formandum dedit, 864 o- 
mnia ista non amplius feriunt Pollucem, ut nunc 
in mundo est "nec quicquam  Onornastico laudis de- 
irahunt. Eadem ratione transmittimus, quae im stylo 
Pollucis carbone motata Philostrato' in vitzs sophi 
starurn ; quid enim' attinet. cum. mortuis luctari; 'et 
dudum abolita δῦ sepulta scripta operose defendere? 
Melius faerit, praefationi modum finemque tandem 

"imponere. Vale igitur |. b. et; si non omnia mini- 
ma maxima menda a nobis sublata inveneris, unum 
post homines natos Zerculem perpurgando 4ugiae 
stabulo fuisse, cogites oro quaesoque, Script. 4. 
gent. ldibus Iuli ammo wncxcvt ^ ^ ^ (^ 
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"rodit tandem multis eruditorum. votis expetitus, 

multis. eruditorum lucubrationibus iam. inde a seculo 
fere illustratüs liber; tardius hercle, quam elephan- 
tem: parere vülgus existimat: illam enim decem an- 
nos 1m utero gestare antiquis proditum est.. Ast in 
hunc partum in| lucem edendum; -cum eg quidem, 

10 nune conspicitur, splendore, plus centum, annis 
dpüsduit, Quotquot enim fere doctissimorum viro- 
yum in hac. nova.editione comparent explanationes, 
quotquot item . restitutiones, omnes ita sunt compa- 
ratae, ut auctores illarum aut nullos plane, aut exi-. 
guos saltem industriae suae fructus, dum viverent, 

int. τ Adeo quidem, . ut qualia Iulio | nostro 
uci- eiusque criticis obtigere fata, nullum alium 

scriptorem ,;Graecorum imprimis, fere expertum 
fuisse dicere rion - dubitem. | Ut alia enim. taceam, 
nulli:eorum , qui editionem hanc novam molieban- 
tur, tam beato esse licuit, ut illam ἀπαρεμποδίστως 
atque solus ad finem perducere potuerit. | Cuius ret 
cum. et ipse vivus adhuc testis supersim, operae pre- 
tium esse duxi, ut benevolum lectorem de iis, quae 
mea opera in hac editione praestita sunt, redderem 
certiorem. . Postquam e patria suasu et hortatu cum 
aliorum , tum vero imprimis illustris Obrechti , stu- 
dio peregrinas visendi terras, et in. linguis ulterius 

ficiendi, discessissem, et per tempus aliquod Fran- 
cofurii. ad Moenum. degerém, occupabar primum 
iussu illustris viri in conferendo MSto lamblichi cun. 

-5]5k&tl ttiuoilduq prtosis egpotip 
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editis eius operibus, et describendo eius tractatu nun- 
quam hactenus edito περὶ κοινῆς μαθηματικῆς. Quem 
auctorem editurus modo laudatus vir fuerat, misi 
typographorum παῖδες cunctando opus hoc impediis- 
sent. Quare nihil quoque eius rei publicum hacte- 
nus, vidit, praeter versionem, de. vita. 
quam fide vie magno cum Abd Teliceimie 
confecit. Reliquas vero innumeras, quas excerpsi- 
mus ex manu nter codice restitutiones una cum 
libro inedito 9 «ow - τικῆ, SH imo, 
dum viveret, $us "Thomae ale, ut ids C s era 
aon Anglia editur promiserat, sRgnemieik; qna 
omnia, ut etiam post horum omni peritia ce ebrium 
virorum fata ii, in quorum sunt manibus, non diu- 
tius latere sinant, quavis animi contentione rogandi 
sunt. Hoc labore in lamblichum ad finem: perducto. 
cum Belgium adire esset animus;: opportunum: nactus. 
comitem virum .reipublicae :literariae: bono. natum: 
Ioh. Henricum Wetsteniüm, sic permittente, imo in- 
éitante illust3' Obrechto, cum quo iter aggressus, 
feliciter. Amstelaedamum perveni. | Übi«cum memo- 
ratus Wetstenius in itinere pariter et dein domi sae- 
pius narraret, qua ratione Iulii Pollucis 'Onomastiei. 
editionem novam instinctu clarissimorum virorum: 
et imprimis Obrechti meditaretur ;; recenseretque 68; 
quae iam in eam rem conquisivisset. undique subsi- 
dia, imo tandem Obrechtum sibi me non- inutilem. 
ipsi navaturum in edendo hoc auctore operam spem. 
fecisse, saepius repeteret, ego vero subinde tanto 
oneri ferendo meos humeros impares esse ingemina-- 
rem; ecce reddantur nobis literae ab illustri Obrech- 
to, in quibus a bibliopola et a me specimen novae. 
huius editionis petit. Verum cum ne sie quidem hoc 
in me onus suscipere auderem, et quidvis potius me: 
facturum, quam immaturum foetum in lucem publi-. 
cam enixürum dicerem, aliae nobis, et mihi impri- 
mis traduntur literae, quibus non amplius petebat 
ilustris vir, sed plane, ut morem tandem gererem,. 
imperabat. In his constitutus angustiis, cum petilio- 
nibus et imperio illustris viri ne resisterem, debita. 
erga illum ex una parte veneratio, ex altera vero 
impediret nataralis timiditas, et imbecillitatis meae 
conscienlia, vicit tandem viri auctoritas; Quare 
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acceptis iis, quae novae editioni adornáandae magna, 
ua vir optimus gaudet et industria, et propenso in 

literas studio congesserat, postquam paulo. ac- 
curàátius omnia lustrassem, manus tandem operi huic 
admovere, et specimen aliquod eruditis exhibere 
visum fuit. Quod cum non illustris Obrechti tau- 
tum, sed et cómimuni aliorum in his literis praepri- 
mis laudatorum, Graevii, Perizonii, Wetstenii, Cle- 18 

rici, Francii, Broukliusii atque aliorum, qui omnes 
nominis sui fama passim inter eruditos inno- 

luerunt, calculo esset comprobatum, quo coepera- 
mus filo, telam pertexere perreximus, Ut autem 
ordine quid. eum 1n. specimime, tum vero reliquo 
operis progressu in nova hac editione praestitum sit, 
benevole lector, cognoscas, sic habeto. ln adornan- 
da hae editione nostra, cum variae ob oculos versa- 
rentur editiones, Seberi potissimum, utpote tune 
temporis adhuc optimam, nobis sequendam elegimus; 
hac tamen observata ratione, ut prius textum grae- 
cum ipsum restituerimus, quantum fieri possibile 
fuit ex. iis correctionibus atque emendationibus, quas 
clarissimus loh. loachimus Kuehnius codici Basi- 
leeusi ex excerptis Vossianis atque Salmasii, et MSto 
AnLwerpiensi manu sua adleverat. Ipse enim prae- 
clarus vir Pollucém editutus fuisset, nisi mors prae- 
matura meditatum interrupisset opus. "Textü graeco 
ita emendato, et multoties aucto, aut etiam adco mu- 
tato, ut Pollucem in ipso Polluce quis quaerere pos- 
sit, ab initio versio quoque Gualtheri nobis interpo- 
landa, aut etiam nova exhibenda videbatur: quan- 
quam, ut verius dicam, illam plane omittendam exi- 
stimabam, et omisissem quoque, nisi alia omnia mo^ 
bis bibliopola suasisset; et verendum quoque fuisset, 
ne olim quereretur quis aliquid novae huic editioni 
deficere, quod priores habuissent, et dicam nobis 
eius rei causa scriberet. Novam versionem ador- 
mare per temporis MUTA plane nec licuit, nec 
commode et cum laude a quoquám fieri potuisse aut 
adliuc posse, audacter asseveraverim.  Norünt hoc 
ii optime, qui Pollucem norunt. Cüm enim Pollux 
saepissime, et fere non semper, $ynonyma recenseat, 
et epitheta, phrases modosque loquendi antiquorum 
examinet, proque obsoletis et minus bonis meliores 
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substituat, et, ut breviter. dicam , copiam orationis 
Graecae iis, qui Graece discere. volunt, suppeditet, 
quis-quaeso in tanta linguae latinae penuria tot voca- 
bula reperiet, quibus eadem quae Graecis vis atque 
significationis insit ratio? et si vel maxime invenerit, 
(quod tamen fieri posse a quoquam pernego) versione 
certe sua non graecam liuguam, sed latinam docebit. 
Quis porro vitiosas loquendi rationes. Graecorum; 
aut poeticas, et tragicas, vel dithyrambicas cum me- 
lioribus in latina lingua, aut iisdem vocabulis ita ex- 
primet, ut lector graeca inspicere non habeat opus? 
Ut taceam, quae certis auctoribus tantum usitata pas- 
sim citat: quae si vertere velis, oleum et operam 
perdas necesse est. Ex innumeris exemplis haec 
accipe: Pollux noster libro lll. . segm. 70. .sic -ait: 
φιλόπαις, παιδεραστὴς, παιδοφίλης, ὡς Τηλεκλείδης" 
καὶ παιδοφιλεῖσϑαι Πλάτων εἴρηκεν ὁ κωμικός᾽ ὁ μέν- 
τοι παιδέρως Ζεὺς παρὰ Τηλεκλείδῃ πέπαικταν elc; 
Quomodo haec latine exprimes? An cum interprete 
dices? Puerorum amator , cinaedus, ut Teleclides 
inquit, et puerorum. .amori. operam. dare,: dixit 
Plato Comicus. Et lupiter puerorum amator, apud 
Teleclidem fictus est. Haud. sane . crediderim. sic 
aliquem haec redditurum latine, aut sic latine red- 
dita absque Graeco intellecturum. . Sed rei manifestae 
immorari, et plura exempla coacervare, quae fere 
ubique obvia sunt, nolo. Quod enim aliquis de Ari- 
stotele olim pronunciaverat, eum tam sine Graecis 
literis intelligi optime posse, quam sine se, id veris- 
sime de Polluce nostro dici posse exisüimo. Quae 
cum ita sese habebant, placuit tandem Gualtheri ver- 
sionem interpolare, et quantum f£ieri poterat, talem 
reddere, quae cum fructu a lectore in Graecis minus 
exercitato consuli posset. Idque per integrum librum 
rimum a nobis praestitum est: ita tamen, ut et in 

illo libro adhuc multa sint, quae diligentiam nostram 
fugisse, nequaquam dilliteamur. . Sic inter alia quan- 
do Pollux ἵππου tradit ἔπαινον libri 1. segm. 189. 
ita legitur in' Graeco: τράχηλος εὐκχαμπὴς, ὡς ἀλεχ- 
τρυόνων, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ κάπρου ὀρϑός. Quae inter- 
pres Gualtherus in. versione sua hoc modo expressit : 
collum incurvum. gallorum more , non rectum, ut 
hircorum, . Ubi licet. pro. incurpum. substituerim 
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ffesile; tamen ob nirbium: urgentes óperas non ani- 
madverti- gravius hic latere erratum; et. tale quidem, 

vel illorum; qui primis, ut aiunt, labris hanc 
m degustarunt, illico incurreret oculis; illud 

hircorum nimirum, quod perbelle scilicet. vocem 
Graecam κάπρος exprimit, quae aprum, nec unquam 
hircum notat. [dem scilicet accidit interpreti, quod 
et alias: sic libro I. segm. 24. ex diis t$, 
caedis ultoribus, ut nostra versio habet, ille in sua 
versione, Aomicidas fecerat. Verum eius monstra 
quis narrabit?- Unde et eo facilius me veniam conse- * 
cuturum spero, si in aliquibus Argi destitutus oculis 
falsa veris reliqui. Herculeo etenim labore ad 
hoc: δῶν stabulum repurgandum opus fuisset. 
Verum, ne quis iniquius forte Gualtliero, quam par 
est, insultet, et eius versionem scommatibus excipiat, 
age indicabimus ex ipso Gualthero qua ratione illi 
haec versio confecta sit. Epistola enim xL1x. cen- 
turiae II. epistolarum selecfarum superiori seculo ab 
illustribus viris scriptarum vel a Belgis, vel ad Bel- 14 

; edit. Lugdun. Batav. clolocxvir. ita Rudol- 
Come rt ,,Pollucis translationem ante annos 

"quadraginta adolescens adhuc adgressus sum, 
cuius me saepe puduit, cum quod multis in locis me 
hallueinatum esse, postea viderim, tum quod, cum 
me procul absente liber excuderetur, multi loci a 
Ureographi operis corrupti sint.* Et epistol. 1. ,Iulii 

ücis versionem apud nos inveni. Ego unicum 
exemplum habeo, cum Graeco conligatum, quod si 
tibi eo opus sit, libenter communicabo; quamvis 
sciam, te illo non multum iuvari posse, quando 
poenitet illam versionem unquam h meo nomine 
prodüsse: et optarem te illi auctori restituendo ma- 
num admovere, ut meus ille foetus immaturus vel 
hac ratione totus aboleretur.^ Hactenus Gualtherus. 

m; ut ad versionis correctionem, quam per 
librum primum invitus licet tentaveram, redeam, 
sciendum est, me in reliquis libris vel plane nihil, 
vel non misi gravissimos errores, et qui operarum 
forte incuria commissi fuisse nobis visi sunt, mutasse. 
Postquam enim librum secundum typis exscribere 

. coeperamus, morem illustri Obrechto, cui plane 
nihil in versione antiqua mutandum, nec etiam nova 
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adoruanda videbatur, gessi, et versionem Gualtheri 
out illa a Sebero exhibita fuerat , imprimi curavi. 
t haec de versione suíliciant. . Redeo ad textum 

Graecum, quem aliter in hac editione , quam praece- 
dentibus omnibus, et meliorem quidem atque plenio- 
rem 'dedisse, iam supra monui, Verum quoniam 
lectores olim editionis Seberi lectionem requisituros 
esse facile prospicere poteram, ideo, utillorum cu- 
riositati consulerem , — lectionem, qualis ni- 
mirum in textu Graeco Seberi erat, ante si 
eruditorum virorum notas, de quibus postea dicam, 
uncis inclusi, ut ex inspectione cuiusque observatio- 
nis de priori lectione constare posset. . In textu vero 
edendo omnes, quae praecesserant ediliones, con- 
sului, Aldinam scilicet, quae prodiit. Venetiis mense 
Aprili cIoIorr. Florentinam, quae Florentiae. apud 
Bernardum Iuntam mense Novembri cloloxx. im- 
pressa fuit; Basileensem, quae cum praefatione Si- 
monis Grynei ad ludimagistros typis exscripta. fuit 
Basileae clo Io xxxvr. "οἱ denique Francofurtensem, 
quae Francofurti studio et opera Wolfgangi Seberi 
Sulani clolocvru. lucem publicam | adspexit. 14 
quod monendum esse non temere existimo; nam et 
sic quandoque vitia, quae in editionem Seberi, invito 
forte ipso, operarumque incuria irrepserant, sustuli, 
ceu iis, qui haec diligentius examinare satagent, ma- 
nifestum fiet. En tibi exemplum. Libri VL. segm; 
150. inter adverbia, quae περὶ τοῦ ὀλίγα μετὰ χρίσεως 
λέγοντες recenset Pollux, Seberi editio post αὐτάρ-- 
κῶς, βραχέως legebat σοφῶς; cum tamen reliquae 
editiones omnes habeant σαφῶς, quod ipsum praeter- 
ea segmenti praecedentis verbis aperte firmatur, 
ubi sic habes: αὐτάρκης, ἀρτιεπὴς, σαφὴς etc. Red- 
didi itaque textui nostrae editionis antiquam lectio- 
nem; neque tamen in notis meis quicquam ea de 
re, seu minoris scilicet momenti, monendum censui. 
Et idem in aliis levioribus a me factum.esse benevo- 
lum lectorem monendum hic esse operae duxi pre- 
tium. Praeterea quoniam nimis operosum fore de- 

ehendimus, si iuxta distinctionem  usitatam: in 
ibros "δὲ capita et.secliones -citationes .jn commen- 

tariis servarentur, cum aliquando unius citationis 
ergo plures percurrendae paginae «essent, ideo-nt 
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et hac in re lectoris in inquirendis citatis tolleretur 
fastidium, singulos libros in d yeu particulas mi- 
nores, numeris minoribus ad oram textus Graeci 
aeque atque Latini adscriptis, dispescuimus, omnia- 
que in observationibus allegata, quae olim ad libros 
et capita atque sectiones referebantur, ad segmenta 
(sic enim. distinctionis causa appellare eas placuit) 
revocavimus. Et sic quidem circa textum ipsum 
versabamur. Ceterum quod iam observationes at- 
tinet, atque alia subsidia, quibus praeterea usi su- 
mus, de iis sequentia accipe. Dedimus scilicet no- 
tas Seberi et Gualtheri quales in Seberi invenimus 
editione integras, priores nimirum, et posteriores 
ad interpretationem. Utque eo facilius typographi 
παῖδες quaesita invenirent, prioribus notis Seb. po- 
sterioribus Seb. 2. distinctionis causa in catalogo 

» notarum adscripseram, simulque ut cum in priori- 
bus, tum vero posterioribus non nisi Seberi no- 
men, omisso numero denario, typis exscriberent, 
monueram. Verum etiam invitis nobis, et fere 
non ubique hic numerus irrepsit, et additus ab o- 
peris in editione hac permansit. His Seberi curis 
superaddimus commentarium luculentum atque 
perpetuum, nec unquam. antehac editum clarissimi 
nostri Iohannis loachimi Kuehnii, dum viveret Ar- 
entorati Linguarum Orientalium Professoris Pu- 
lici atque Ordinarii, decessoris mei atque praece- 
toris aestumatissimi. Cui quantum res literaria 

in humaniorum literarum studiis, Graecae praeser- 
tim linguae, strepentibus licet et ringentibus invi- 
dis, debeat, eruditus lector ex eius scriptis reliquis 
ipse perpendet, et incomparabilis hic in Pollucem 15 
labor abunde declarabit. ^ Usus erat hic vir prae- 
clarissimus in emaculando Polluce atque explicando 
excerptis codicis Vossiani, quae bibliotheca publi- 
ca Lugdunensis Batav. cum aliis κειμηλίοις egregiis 
asservat, et excerptis Valesii, et codicis scripti 
Antwerpiensis atque praeterea iis, quae doctissimus 
Cl. Salmasius codici suo ex variis manu exaratis 
libris atque ingenio quandoque adscripserat. Quem 
Salmasii codicem cum in edendo Polluce occupa- 
rer, celeberrimus vir Ioh. Georgius Graevius, pro 
singulari suo, quo erga Musas humaniores fereba- 

Pollux Fol. I. b 
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tur, affectu; mecum communicaverat, üt utrum ubi- 
ue bona lide excerpta, quae Kuehnius acceperat, 

descripta essent, conferri, et sicubi forte esset erra- 
tum, corrigi a me possent, Quod et ipsum. in ex- 
cerplis Vossianis a me praestitum fuit. His vero ad. 
iutus celebris Kuehnius noster subsidiis infinita. in 
Polluce nostro monstra feliciter profligavit, antiquas- 
que atque puriores lectiones eidem reslituit, ratio- 
nesque mutationis subinde fere commonstravit. Quod 
tamen ipsum non sufficere existimabam, nisi et ipse 
ego ferme semper quid in textu Pollucis a Kuehnio 
correctum atque additum, aut etiam resectum fuisset, 
monerem, uti ipsa operis inspectio , vel me tacente, 
testabitur. Sed ne nimium amori τοῦ μακαρίτου in- 
dulgere forte videar, pergo ad alternm, quem nunc 
damus in lucem publicam commentarium , | clarissimi 
scilicet. viri atque doctissimi Gothofredi lunger- 
manni, cuius famam curae in Iulium Caesarem, Longi 
Pastoralia etc. iamdudum illustrarunt. Duobus in 
restituendo Polluce hic vir eruditissimus codicibus 
usus erat: Palatino uno manu exarato, altero Lab- 
baei codice, quem tamen non nisi ad libri L segm. 
81. finem collatum se invenisse ipse Iungermannus 
ad locum. citatum testatur... Quam vero eximius co- 
dex ille Palatinus fuerit, ex iis, quas clarissimus vir 
variantes indicavit lecliones atque hiulcorum supple- ὁ 
menta, cuique inter legendum palam erit, |. Unde et 
aliquando, quo minus apertas eiusmodi emendationes 
in textum nostrum etiam praeter Kuehnii nostri 
mentem, vel ubi ille nihil mutasset, reciperemus, 
abstinere non potuimus: quanquam parcius id a no- 
bis factum esse, et nisi res aliter ipsa clamasset, fere 
nunquam, neque ctiam insuper sine solita mutationis 
menlione altentus lector ipse perspiciet. Praeterea 
vero, ut et de huius viri commentandi ratione aliquid 
dicamus, eximia illa est δὲ nunquam satis depraedi- 
cauda. Praelerquam enim quod facilis ea sit, et 
Kuehniana amplior, summam auctoris prodit dili- 
genüam, qua incredibili plane labore atque industria 
loca scriptorum integra ex Platone puta, Aristophaue 
atque aliis indicavit, e quibus vel unicam vocem Pol- 
lux noster laudaverat, aut. reprehenderat. . Quo 
faclum saepius fuit, ut eliamsi nihil a scriptis libris 
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opis adfuisset, genuina tamen multoties Pólluci lectio 
asserta sit, Sed ad reliqua pergendum est. Com- 
municata nimirum praeterea mecum fuit editio Ba- 
sileae excusa, in qua ubique fere comparebant emen- 
dationes, variae lectiones, lacunarum supplementa 
elegantibus quidem sed minutulis literis adscripta ad 
oram libri, quandoque etiam vocibus impressis super- 
imposita. unde promanarint, dubium: ex 
scriptis tamen esse codicibus cum addita plerisque 
correctionibus solennis nota yg. tum vero τούτω 
quandoque longiores, atque cum aliis MSS. conso- 
nantes nobis persuaserant. Auctorem vero harum 
variantium leclionum atque emendationum Falcken- 
burgium, doctissimum olim virum et H. Stephani 
amicum, fuisse conieceramus primum ex iis, quae 
in codicis fine ab aliena manu addita deprehendimus: 
ubi sic extabat: Quae iz hoc codice adscripta sunt, 
videntur esse a manu doctissimi Falckenburgii. 
Verum ut cerlo quoque Falckenburgium earum au- 
ctorem iam fuisse credamus, persuasere nobis alia, 
her e a manu Falckenburgii scripta nobis ostendit vir 

issimus 'Theodorus Schalbru:ch, in quibus idem 
plane literarum ductus conspiciebatur. Sed quic- 
quid tandem huius sit, correctiones has esse optimae 
notae, et reliquis etiam saepius, quas enarratis codi- 
cibus debemus, praestantiores, res ipsa docebit. Et 
optassem, ut non eaedem per transennam tantum, 
ut ita loquar, indicandae fuissent, sed ut tempus su- 

isset, quo easdem expolire atque ulterius expli- 
care licuisset. Quo dum destituebamur, non tamen 
patiebamur quicquam intactum, quo minus singulas 
eiusdem emendationes, variantes lectiones aut sup- 
plementa , quanta licuit fide sub auctoris sui nomine 

us, nihil addubitantes, fore olim oculatio- 
. res nobis eriticos, et quibus plus otii supererit, qui 
. easdem accuratius examinabunt, et plura adhuc et 
 motatu digna eruere poterunt. Nobis festinantibus 
ansam aliis atque materiam bene de republica eru- 

. dita merendi suppeditasse sufficit. Addidimus insu- 
ΟΠ per quoque restitutiones doctissimi Canteri, paucas 

quidem, sed non nunquam satis felices, quas erudi- 
tus vir Theodorus Schallbruch nobiscum communi- 
eayerat, qui et. praeterea usum. bibliothecae suae 

b 2 
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16 instructissimae mihi omni alias librorum supellectile, 
utpote apud exteros degenti, destituto iuxta alios hu- 
mánissimos viros concesserat. Haec breviter sunt 
illa subsidia, quibus adiutus hanc tibi, benevole 
lector, editionem procuravi. Hinc inde equidem ali- 
quid quoque de meo adiectum videbis, verum cum 
exiguum illud sit, nec tanti, ut ipse magni facere 
queam, ideoque silentio illud praeterire praestat. 
Rogo tamen velit benevolus lector omnia illa, quae 
a me sparsim observata sunt eo legere studio, quo a 
me scripta sunt, et secum temporis angustiam, quo 
labores mei circumscripti erant perpendere, et in bo- 
nam illa interpretari partem; aut si meliora nostris 
habebit, eo proferre animo et nostra corrigere, quo 
nos aliorum σαροράματα indicavimus. sic enim non 
tantum ego, sed et universus orbis literatorum habe- 
bit de quo sibi gratuletur, et unde ulterius proficere 
possit. Aliqua fortasse erunt, quae si limam huic 
addere editioni licuisset, mutassem, aut obelo notas- 
sem, ob δευτέρας φροντίδας, quas etiam proverbio 
σοφωτέρας dicimus, Verum erit fortasse etiam ali- 
quis de his olim dicendi locus. Manum nunc de ta- 
bula, quod aiunt, moverem, nisi adhuc amor erga 
Pollucem meum, imo universam Graecam literatu- 
ram a me, ut ulterius quid in publico hic monere- 
tur, efflagitaret. subsidia scilicet adhuc alia, quae 
Pollucem imposterum forte ulterius exornare pote- 
runt, si cui id facere fuerit animus. Postquam nimi- 
rum revocarer in patriam, et in medio cursu abrum- 
pendum huius editionis filum esset, in itinere meo 
er Galliam, cum Lutetiam Parisiorum venissem, et 
iumaniter ibi a Christianissimi Regis bibliothecariis, 
clarissimis viris Clemente et Boivino essem exceptus, 
in regiae illius bibliothecae thesauro incomparabili 
adhuc latere quinque codices MSStos Iulii Pollucis 
deprehendi, quos in nostra editione cum editis nemo 
quod sciam contulerat. Per exiguum itaque illud. 
lemporis, quod commorari mihi ibidem licuit, per- 
currere illos coepi, Ut autem ubi incipiant, ubive 
finiant, benevolus lector uno intuitu sciat, breviter 
de singulis dicam: bs fei 

Codex I. erat chartaceus in folio, signatus no. 
2647. qui incipit: Πολυδεύκους Ὀνομαστικῶν βιβλίον. 
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πρῶτον. Κομμόδῳ Καίσαρι ᾿Ιούλιος Πολυδεύκης χαί- 
etc. ad orani € dein codicis haec librarii nota con- 

spicitur: Ἰστέον ὅτι τὰ ἐν τοῖς & βιβλίοις ἐμφερόμενα 
πάντα ὀνόματα συν ev ὃ Πολυδεύκης ἀπό τε τῶν 
παλαιῶν vive tad «el ποιητῶν καὶ ἑτέρων. 
Τὰ πλείω δὲ "d ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Toi ἐξέθετο. Οἱ δέ τὲ παλαιοὶ 
εὑρισκόμενοι iv τοῖς & 3 e ἦσαν οὗτοι. Θουκυδί- 
δης, Πλάτων, oed Θμηρος, Σοφοκλῆς, Εὐριπίδης. 
Ἰσοχράτης, καὶ fr ἔρον πολλοὶ, ovg ἐγὼ κατέλιπον διὸ 
τὸ συνοπτικὺν καὶ τὸ εὐληπτότερον.. Finit autem hie 
porn verbis : vett καὶ γλῶττα τὸ Ἐν 
τῶν iv τῷ προσώπῳ ὑπὸ τὸ τῶν ὀδόντων ἕρ- 
pude ἰδὲ wwe καϑιδρυμένη" λόγου δὲ πηγή: 

eri editione leguntur paginae 94. lin. 41; 
li ris cap. rv. sect. 25.,. in nostra autem Tiboo 
Hu. (4304/0. (9 
mi iM. itidem chiitaeens in Quarto motaiua ' 
no. 1536 et 8267. MMC: hoe modo: lIlóAvósUxovs.. 

᾿Ιούλιος Πολυδεύκης Κομμόδῳ 
Καίσαρι χαίρειν. Dein ποῖα librarii ut ἴῃ codice 
primo haec: 'fn6oó Mad "Igclov. t ὅτι ἐν τοῖς 
πέντε βιβλίοις ἐμφερόμενα πάντα ὀνόματα συναγήο- 
χεν δ᾽ Πολυδεύκης ἀπὸ τε τῶν παλαιῶν. καὶ 
σοφῶν xal ποιητῶν. s drip: Τὰ πλείω ἀφ᾽ Ecv- 
τοῦ ἐξέϑετο:. Οἱ δὲ παλαιοὶ oL εὑρισχόμενοι £v τοῖς 
πέντε βιβλίοις ἦσαν pris; ΕΝ ΜΔ ΝΣ Σ md 

ον Soeur Finit: »autom: iere sos ων 
$4 Uy* Lu νους" ἄν". ας 

ἑκατόν" κόρημα" κιβωτόν. καὶ FAR onte sunt 
in: Seberi editione PE 504. fin; libr. X, c. 53, in 
nostra 'vero libro X. segmento. ultimo. : 50» 0005 
^'€odex HL, quoque chartaceus eadem" fontis 
notatus numeris 1689. 40. 3255. 418» caret praefa- 

. tione fulii Pollucis ad Gaesarém Commodum. Incipit 
sequenti modo : Τὰ κεφάλαια toU πρώτον βιβλίου etc. 
Desinit autem eodem plane modó; quo secundus. Ὁ 

Codex IV. itidem chartaceus in forma octava 
inscriptus numero 3511. In eius f£ontispieio hi 
Eu vérsusi uoo í 

^ Χρυσοῦ μεταλλεῦ (supraior. eie) καὶ genet 
cs σπερμάτων, 
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29 IOH. HENRICI LEDERLINI 

Τρέφεις κατολβίξεις. με καμάτων δίχα ἡ 
' ᾿Ανηρότως ἠύχησα (suprascr. 4g, ut μι dine) 

τὴν πανσπερμίαν. 
᾿Δμαλϑίας. εὕρηκα: τὴν βίβλον κέρας... jou » i 
Κάμνεις, ὀρύττων 'τὰς: πολυχρούνους φλέβας. 
Ὡς. αὐτὸς. ἀκάματον (suprascr, v. αὐ οἷν ὠκάμνα: 

{νι ΡΨ), «ἕξω. τὴν πόσιν, ὦ jOWAMONDIO! 
Tiv; “γοῦν ἀμοιβὴν χάριν. ὀφόδρν: λάβοις, ὁ 
* An “εὐσέβειαν τοῖς. πόνοις κεραννύῃς. - E 

Déin, literis visum fere fugientibus rubrica scriptis 
haec. habentur: "4957 τῶν τοῦ Πολυδεύχους p 
᾿Ονομαστικῶν, Ἰούλιος Πολυδεύκης Κομμόδῳ Καί- 
Gag. χαίρειν. etc, finit: καὶ ϑέρμαυστριν. (suprascri- 
pto « legit corrector ϑέρμαστριν") ἕξ ϑρόνους" χύ- 
TQUV. κάννας ἑκατόν" κόρημα" "κιβωτόν". "λύχνον d 
ad oram est: λήϊον yg. xci λύχνον) Quae in Seberi 
editione comparent. pag. 504. 1n fine, in nostra au- 
lem..exiant: libro. X.. segmento. ultimo; ? de dec! 
ot Codex V. membranaceus forma. minori, literis 
minutulis, sed. sat elegantibus: conscriptus , otàátus 
n0.. 5510. Titulus huius codicis hic est: Πίναξ. 
Ἰουλίου “Πολυδεύκους ᾿Ονομαστικὰ, ἐν βιβλί 
5 πλέον: ye. wn nd τῶν Πολυδεύκ Β Bue BB 
pse dein.codex ita infit: ᾿Ιούλιος Πολυδεύκης. Κομ- 
μόδῳ. ̓ Καίσαρ L «χαίρειν: finit: vero scena .ver- 
a δὲ. C eg Weg tem Ἕως 
πους οὐὐρατῆφαρ᾽ο. τῶ. χύτρας" voctQv| ἐκ" - 

quia ϑέῤμαστριν' AB ϑρονουξ᾽ api oia smüvvag. ἔα: 
vÓy κόρημα" κιβωτὸν «καὶ: λύχνον... voraus mx λεῦ 
;"Hi sunt; amice; lector , : quos. inspexi: Lutetiae 
Parisiorum. codices, et. e.quibus nonnulla 
pro..temporis.'anguslia.,.excerpsi ; quorum. 'aliqua 
lecum communicabo ,. 'ut.ex iis de horum codicum 
praestantia ipse iudicium tuum. tecum. formare, 
etiex.nnge, quod aiunt, leonem coniicere. possis. 
Afferam vero. ex libri. VIIL οἱ X. principiis, quanta 
licet. fide;: non tantum ..meliores vulgata. lectiones, 
sed et errores, et prout singula in pasa, adi 
cibus a me fuere observata. 

| dLibrum. VIIL iuxta. Seberi AES pag 316. 
lia incipit Codex V. ᾿Ιουλίου Πολυδεύκους ."Ovo- 
μαστικῶν, βιβλίον ὄγδοον. Κομμόδῳ Καίσαρι Πο- 
λυδεύκης χαίρειν. Codices vero 1L. et III. hoc mo- 
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do: Ἔν tà τοῦ Ἰουλίου βιβλίῳ τῶν ᾿Ονομαστικὼν 
ὀγδόῳ ἔνεστι περὶ δικαστικῶν ὀνομάτων". πῶς δικα- 
στὴν cotta ἔπαινος δικαστοῦ s Vóyos" περὶ 
τοῦ συλλεγῆναι δικαστήριον. τρόποι δικαστικοί" καὶ 
τὰ ἀπὸ δίκης tweak tn τιμωρίας" καὶ περὶ ἕτέ- 

γῶν οὐκ ὀλίγων. (Codex IL ὀλίγον) Pergunt dein 
ome IL et MI δΔικαστικὰ ὀνόματα εἴη ἂν ὡς 
ἐγῷμαι etc. quae in nostra editione leguntur VIII, 
6. Codex IV. ita infit: ᾿Δρχὴ τοῦ ἡ βιβλίου Ilo- 
λυδεύκους ' χστικὸν ὄγδοον. Omissa dein in- 

s carus. Dia m" Aw pria! ergii: £v 
τούτῳ βιβλίῳ etc. Codex V. sic orditur: ᾿Ιου- 

s Mov Πολυδεύκους 1 τὰ » βιβλίον ὄγδοον. 
Καίσαρι Πολυδεύκης χαίρειν. Ταῦτα ἐγὼ 

"pi rs 

5.0 Θ τ 

-- ὦ ἢ 

- h 

^.^. anc. pa Cb 5:72 9^ — 

i rut um m2 

Raps cec istae ara e cT 

a 
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24 IOH, HENRICI LEDERLINI 

Edit. nostr. Seb. οἱ 
Libr. segm. pag. lin. vl 
VHL 1 376 17. δύο λόγους, τὸν. | WENO 

2 28. ἔνεστι TM 
ibid. περὶ δικαστικῶν ὀνομάντων, 
27. εἰς ἐπίσκεψιν Ü 1 | 
29. τρόποι δίκ. | 
30. ἀπὸ δίκ. óvop. περὶ vip. 

33. περὶ μεσεγγυημάτων 
9 377 4. καὶ τὰ ám. αὐτῶν τιμ. 

. καὶ τοῦ ἀφεϑέντος 
11. περὶ τοῦ ὕβρ. elc, 

i 

4 14. περὶ ἀρ. scuba 

. 16. αὐτοῖς ; 

17. περὶ διαιτῶν etes 

ibid. καὶ χωρίων. itoda j ἐν 
19. πολ. ᾿ μ πο 

At 2 u D ᾿ ! "TE E 
e Qo 

ὃ Ὁ 
* * m ν᾽ 

1014, καὶ ἐπ. περὶ οἴκ. 

6 378 2. περὶ δικ. etc. 

4. εἴη ἂν ὡς 
10. δικάξ. xol ἡ ἀμφ. 

18. ὁ δὲ δικάζων 
14. τὰ δὲ ἀπ. αὖτ. 



PRAEFATIO, 25 

MSS. Biblioth. Mir 

Cod. V. δύο λύγους ἐξειργασάμην, Ὁ τόν. 
ld. xd e ἔστι. 
Id. cod. περὶ δικαστῶν ὀνόματα. 
Absunt a codice IV. 
Cod. V. inversim δὲκ. sg. 
Cod. V. inversim: negl Tu. ἀπὸ d. ὁ. Cod. IV. ha- 

bet : καὶ τὰ ἀπὸ ὃ. TENE 
E Υ. dew νεμήσεως χρημάτων." 

αὐταῖς τιμ. 
reed a cod. IV. hic, sed mox sequuntur. 
Cod. V. περὶ τοῦ φονευθέντος καὶ τοῦ ἀνελόντος, περὶ 

τοῦ ὑβρίσαντος, καὶ περὶ καϑηγορίας" περὶ ἀρχῆς etc. 
Cod. IV. περὶ τοῦ ὑβρίσαντος, περὶ τοῦ ἀφεϑέντος. 

Cod. IV. περὶ ἀρχῆς ἀρχόντων ᾿Δττικῶν ὀνόματα καὶ 

Cod. IV. habet αὐτῆς" superimpositum tamen a cor- 
rectore οἷς. 

Cod. IV. περὶ διαιτητῶν καὶ διαίτης χωρία iv olg οἱ 
νόμοι. 

In Cod. V. novus titulus: χωρία ἐν οἷς of νόμοι. 
Cod. V. τὰ πολ. 
Id. ξημίαν. S 
14, ἀναϑῆναι. 
Cod. V. περὶ τοῦ εἶξαι, καὶ τοῦ μὴ εἶξαι. 
Absunt a cod. V. 
Cod. V. uy. περὶ τῶν ὑπεκκρουόντων" μδ. περὶ τῶν 

ἐπαινούντων" με. περὶ οἴκου, ἐν ᾧ ᾧ οἱ Πρυτανεῖς εἵστιῶν- 
το. μς. τὰ ἀπὸ τέλους ὀνόματα. 

Cod. IV. περὶ τῶν ἐπαινούντων. ila autem περὶ oix. 
absunt. 

Titulus in cod. IV. hic est: περὶ δικαστικῶν Qvo ά- 
τῶν καὶ αὐτῆς τῆς δίκης. xal τοῦ συνέχοντος αὐτὴν 
περὶ τοῦ δικάζοντος καὶ τοῦ χωρίου καὶ ὅσα dm αὐτῶν 

᾿ ὀνόματα. 
Cod. V. εἴη ἂν, ὡς. 
Codices II. et HI. δικάζων" ἀμφισβήτησις " διαδικασία, 

ἰα. 
lidem. xoi ὃ δικάζων. 
Cod. 1Π. τὰ δ᾽ ἁπάντων. Cod. II. τὰ δὲ ἁπάντων (ad 

oram vero est: ἀπ᾿ αὐτῶν) “ὀνόματα δίκαιος δικαιοδό- 
τῆς (suprascr. δικαιότης) καὶ τὰ ὅμοια" τὸ δὲ δίκαιον, 



26 ΙΟΗ. HENRICI — 
Edit. nostr. Sebzo ποι 18 eo 
Libr. segm, pag. lin. 
VHL 6 378 AchE 398491515. epi. οὐδ. 

uper τὸ 

ir "ipt WI oniboo 5 ! 7 Ὁ 
- sus ov ui 

-gil ΥἹ 55. Pin ias 

23. καὶ τὸν £219 
νῶτα ον aso a" 

3r Ξε, ̂w 
Aninuupss xom foa , od Ere ag ra p^ 

(gam. 20250 at. 03 dnx εὐννλθυθαῦῳ LAS 
Ma ages - ig 5/98. πλεονέκτην᾽ et 

391 dà6 sq &oz Ípsm ,20vtaoigtye Vor fem. , 
íax nxeap4o womwcrub. wes (suyo E iem . I bo 

8 91. κεφαῖ, B. π΄ uibs 
-109 8 DS] τι: 00 jj. m oque Tis india 3 QUÀ o. 

i9 3io *$ aigu quiim » TIT soya just dip ὙἹ RE 

34. ὃ κληρωϑεὶς | 

A6320* lo 319 NOR Fn my. ν 

879 1. καὶ ὃ τιμωρ. 
m | 9. τοῦ 

; XO iom ET "SOM "ue. ie 

-«UT0i3 gisenrugll i jo € ,oxio gli an ocn 
324910 guod; ὁ ónp "il ἡ ov. 

Xo igsm atis sli τως φορτία wor digas. UD 
8. διελεῖν uadn 

-»uoso ValsiTo53420 Tm ám. Vi boo. ni alg 
wisvn 2040 LE Gp: ins 2515 oe? fos wer 
vures es uoo ios Bec ἀπογνῶναι. zovvogamib: 'or gm 

6. κολάσαι - AMO 
1:2 30k Ag ji 

Miomubnmó ' 91941 D T emo. | ) Ὁ sd 

9. ἄφεσις ἡ 
10 10. κεφάλ. οἷο. ἀμ ΩΝ rh m 

lis.) 402242.46 ὧν ἘΣ boc πω τα, ἃ ΕΣ 
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|(SPRAEFATIO. 27 

MSS. Biblioth. βεβηνὰ " 

καὶ ϑεμιτόν M 
Ita saltem cod. V. δίκαιορ᾽ Sending καὶ δίκαιον 
LM Num 

μόνιμον. “Ὁ 
Cod. V. ἀρκ. καὶ οὐδ.  .. 
καὶ abest a cod, 1L οἱ IL... 
Codex V. καὶ τὸν ἄδικον, ἄδικος, ἀδίκως ζῶν, ἀδικίαν 

ἔχοντα᾽ ita et cod. Il. et Li. Cod. vero IV. sic 
habet: ἄδικος (margo 40i τὸν ἄδικον) ἀδίκως tàv 
ἀδικία (margo addit : ἔχοντα) ἀδικοπραγία. τὸν δὲ ἄδι- 
xov φαίης ἂν πλεονέκτην, & ἄν. 7. etc. 

Cod. V. πλεονέκτης" .&vopoc βίαιος * καὶ παράνομος᾽ τ. 
VE ἐπιϑυμητής" T. οὐ. π. ἐφιέμενος" cum quibus con- 

sentiunt codices IT. atque LII. 
In cod. V. nullus titulus, nec distinctio capitis. Sed 

statim cum ,praecedente. capite ita connectuntur 
| sequentia: ὁ ὁ δικαστὴς δὲ etc." Consentiunt codices 
— 1H. et 1Π. nisi quod ita pergunt: δικαστὴς δὲ óvop. 
Cod. V. xai ὁ xÀ. ità et REX TI. et IIl. 
Cod. V. καὶ ó τοὺς dd. et sic quoque cod. IL. verum 
HL habet: καὶ, τοὺς ἀδ. 

Abest a codicib. II.' et m. N^ 
καὶ abest a cod. IV. 

᾿ Τὸ δὲ ἔργον αὐτοῦ legiticed. v. at IIT. et II. τὸ à 
ἔργον avro). . 

Cod. HI. ἐξαινεγκεῖν 4v. "Cod. V. pro γνῶσιν habet 
γνῶναι; omisso ' 74 A dein διακρῖναν (cum cir- 
eumflexo) τὰ δίκαια, omisso διάχρίνειν᾽ quod voca- 

balilitiden: ̂ nón agnoscunt codices II. III. et IV. 
Cod. IL. et lI. καὶ διελεῖν. 

: Cod. V. iuversim ἀπ. xor. cum quo consentit et 
cod. III. et II. 

Cod. II. III. et V. xoi ἀπογν. 
. Cod. IV. itidem ut vulgati κολάσαι" verum a corre- 

. ctore suprascr. καλέσαι. 
Cod. II. Ill. et V. τὸ à" ἀπ. 
Cod. IL. ΠΙ. et V. xoi &g. 
Cod. V. litera 8 numerum designante ad oram po- 
sita, ita orditur hoc caput: "Emewáw ἂν εἴποις, 

δίκαιος. codices vero IL. et III. hoc modo: xoi 
ἐπαινῶν ἂν εἴποις. 
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28 IOH. HENRICI LEDERLINI 

Edit. nost. Seb. 
Libr. segm. pag. lin. 
VHL 10. 379 12 δικαστὴν roruysQ ἰὼν 

Y 14. ἀνεξαπ. "ἢ Ὁ. adea at 

15. ἀπαραπ. vorumsO dox 
16. στάσιμος πονοῦν VI boo 
18. οὐ πρὸς ὀργ. Ὁ ls. Fobo2 
20. a Cupid elc. yes 

ἡ τοῦ 

ibid. φιλανϑρ. ἥμ. — ys 
91. φιλοικτίρμων gite 

11 29. τὰ δὲ ἐπ. : ΐ ᾿ nj THEN 

28" dabgue iiie τῷ afin UR 
24. τὸ δὲ ἰδοστασεν ro i3 ἐν yos 

i edil bo tii 

26. opt. E τὸ ἐλ. καὶ gà. ves 
$8.6. 9 ooo pun TIE 19 ΠῚ 
ibid. ὌΝ ἔκ oix.V be) 

! UY) ds ̂  ρα .V .bo2 

:Jadsd HI 
30. ἀκρίβεια; ele. SEU, 1 eod A 
32. ἰσοῤῥοπία elc. | .bo2 $ ijesds ios 

| 2*4 ..bo5 diusL Gore! "T" $6 τ 

ibid. ἀπὸ δὲ τῶν. ἄλλων, eibrt ΜΗ 
τς sw. quod set, lin. 495: s Vi 

12 35. εἴποις. ixi Caxaf] guo 
86. παράνομος εἷς. εὐχερὴς. lin, 87. 

| iex ΠΕ 29 JI beo 
38. εὐπαραπ. 0 vivuud .V Be) 
89. NIME ior ste "n .bog 9 

; "nm .HI 52 

41. ἄγριος ἀν. 0. "n .boD 
ibid. εἰ μὴ τραγ- eri qua posa 
44. πλεῖον." V 38 Au Af .5o7) 

dl 4l A 

18 380 1. παρανόμως ete, ΔῊΝ 

. ibid. τὰ δὲ iméj. ibo m ἢ 
5. éteQogé. 



PRAEFATIO. 29 

MSS. Biblioth. Regiae. 

Abest a cod. IV. et pro εἴποις dein habet εἴπης. 
Cod. Il. et III. καὶ ἀνέξατο. 
Cod. V. ἀπαράσειστος. T 
Cod. II. ΠΠ. et V. xoi στάσιμος. 
Cod. V. καὶ οὐ πρ. ὁ. 
Cod. V. μισοπόνηρος καὶ πρᾷος" et ita quoque cod. II. 

omissis mediis. at cod, llL. μιδοπόνως καὶ πρᾶος. 

Absunt a cod. IV. 
Ita et cod. IV. sed suprascr. φιλοχτήμων. 
Codices II. III. IV. et V. xoi τὰ ἐπ. 
Cod. HI. et III. καὶ ἀκρ. 
Cod. V. σκληρὸν δὲ τὸ ἰσοστασίως" xol τὸ ἰσοῤῥόπως" 

᾿ἀκλινῶς, ἀτρέπτως" ἐπιεικῶς" ἐλεημόνως δὲ καὶ φιλοικτιρ- 
ὕνως σχληρά. Τὰ δὲ τῶν ἔργων ὀνόματα elc. et ita 
ec leguntur quoque in codicibus lI. et III. 

Absunt hic a codice IV. 
Absunt a cod. IV. 
Ita tantum cod. IV. ἀτρέπτως" ἐπιεικῶς καὶ τὰ ὅμοια" 

ἐλεημόνως δὲ καὶ φιλοχτιρμόνως (suprascr. φιλοικτ.) 
σχληρά. 

Haec cum mediis absunt a codicibus II. III. IV. et V. 
Cod. V. ἰσοῤῥοπία καὶ ἕλεος" ψέγων δ᾽ dv εἴπης etc. 

Consentiunt codices IL et lll. nisi quod uterque ' 
λέγων pro ψέγων. 

Haec cum intermediis non agnoscit codex IV. 

Cod. IV. εἴπης. 
Hesiwenins cum mediis in codicibus II. III. IV. 
et V. 
Cod, IV. εὐπαρεπ. sed suprascr. a. 
ies enm mediis non habent codices II, III. IV. 

v V. 

Codices II. III. et V. inversim ἄνοικτ. &yg. — 
Non comparent in codibus II. III. IV. et V. 
Sic habet et Codex IV. verum süperscript. est 

“πλεῖστον. . 
Desunt cum interiectis in codicibus II. III. IV. et 

"Cod. II. III. et V. καὶ τὰ ἐπιῤῥ. 
Cod. III. 1V. et V. ἕτεροφεπῶς. ; 



80 IOH. HENRICI LEDERLINI 

Edit. nostr. Seb. 
Libr. segm. pag. lin. 
VHI. 13 880 6. καὶ τὰ ὅμοια τ. 7. ἀ. τ. M. δι ̂. 

r | i3 Ai EO ἢ 

ibid. τὰ γὰρ &m. À 0. "H p Do 
8. ἀνομία etc. ἀγριότης. " — 

14 "vig. Exidodéomes ibas ate 

ibid. χαὶ τὰ ὅμοια etc. y 15. aj 

18. καὶ τὰ δημ. , : 
ibid. παρανομεῖν. etc. ὑβρίζειν. 

17. φενακίζ. elc. 

΄ 

Et haec quidem ex libro VIII. sufficiant, Deli- 
babimus iam pauca quoque ex principio libri X. 
Incipit autem hic liber imn codice IV. hoc modo: 
Πολυδεύκους 'Ovou«ótuxÓv δέκατον. Ἐν τούτῳ τῷ 
βιβλίῳ σκευῶν τε ἔστιν ὀνόματα καὶ ὅσα περὶ αὐτὰ 
ἀπ᾽ αὐτῶν πεποίηται" καὶ ἀγγεῖα ἐν οἷς φέρεται xo 
τόποι ἐν οἷς πιπράσκονται" καὶ περὶ οἰκίας δεσπότου" 
καὶ ὅσα περὶ ϑύρας σκεύη; καϊὴ παρασκενὴ τῶν ϑυθωρῶν 
σκευῶν' καὶ τὰ πρὸ χοιτῶνος" χαὶ τὰ ἐν κοιτῶνι ἄχρι λι- 
νῶν τε καὶ σκευῶν καὶ στρωμνῶν" καὶ οἷς vig . προ 
τὸ πρόσωπον χαϑαιρόμενος" καὶ ὀχημάτων εἴδη" καὶ τὰ 
πῤόσφορα τῇ ἐπὶ ξυγῶν καὶ ἵππων αἰωθήσει, sean rS 
τὰ λόγων ἀσκήσει πρόσφορα: καὶ ὅσα esce οἰκεῖα" 
καὶ τὰ ἐπὶ γυμνασίῳ καὶ λουτρῷ" καὶ τὰ πρὸ ἀῤίστου καὶ. 
ἐν ἀρίστῳ καὶ ἐπ᾿ ἀρίστῳ" ἐν οἷς καὶ συμποτικὰ καὶ uos 
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MSS. Biblioth. Regiae. 

Non leguntur haec.neque in cod. V. neque 1]. at- 
que lil. 

Absunt a codice IV. 
Haec cum mediis non. agnoscunt codices II. III. 

).wW TS. 

Cod, IV. £zegodóemío et sic quoque legunt codices 
IIT. 1I. et V. | 

καὶ τὰ ὅμοια absunt a codicibus IL et IIL Dein 
pergit uterque: καὶ τὰ ῥήματα, καὶ ἀδικεῖν " καὶ 
δωροδοκεῖν᾽ παραπείϑεσθαν ἀπ. omissis intermediis. 

Cod. IV. τὰ δὲ δημ. at V. καὶ τὰ ῥ. 
Cum mediis absunt ἃ cod. IV. cum quo consentit 

et cod. V. nisi quod deinde ante δωροδοκεῖν ha- 
beat καί. 

Cod. V. καὶ φενακίξεσϑαι καὶ τὰ ὅμοια" φενακισμός" 
dein omisso titulo pergit: Κοινὰ δ᾽ ἐπὶ δικαστῶν, 
eic, Cum quibus consentiunt etiam codices Il. 
et. III. | 

ρικά" καὶ ἀρτοποιητίκὰ σχεύη" καὶ τὰ περὶ μύρα ἢ λύχ- 
vovg* καὶ τὰ πρὸς κοίτην ἐπιτήδεια' καὶ τὰ γυναικωνί- 
τιδος σχεύη" καὶ τὰ ἐν ἀγρῷ σκεύη" καὶ ναυτικὰ σκεύη; 
τὰ περὶ ἐσθήτων καὶ ϑεραπείαν καὶ ὅπου ἀποτίϑενται" 
κουρέου σκεύη" σκυτοτόμου᾽" κυνηγετοῦ" στρατιώτου" 
τέχτονος᾽ χαλκέως οἰχοδύόμου " νεουλκοῦ" μεταλλέως" 
ἰατροῦ, κυβευτοῦ᾽ σοροποιοῦ᾽ καὶ τὰ ἐπὶ τούτοις μικτά" 
παντοδαπὰ ὧν τοῖς πλείστοις πρόσχειται τὰ μαρτύρια. 
Haec omnia excipit praefatio, codices vero II. Ill. et 
V. iia initio habent: Τάδ᾽ ἔνεστιν ἐν τῇ τοῦ Πολυδεύ- 
xovg δεκάτῃ βίβλῳ τῶν ᾿Ονομαστικῶν. Σκχευῶν ὀνό- 
ματα καὶ τῶν ἀπ᾿ αὐτῶν᾽ περὶ οἰκίας δεσπότου καὶ ὅσα 
ἐπὶ ϑύραν σκεύη" καὶ ἡ παρασχευὴ τῶν ϑυρωροῦ σκευῶν 
καὶ ἕτερα. Quae mox sequitur praefatio. 
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Edit. nostr. Seb. 
Libr. segm. pag. lin. 

90 X 1 

10 

11 

12 

18 

14 

455 

458 

459 

6. 'Iovà. Πολυδ. 

14. δὲ ὁ ὀνόμ. 
15. τοῦτο ᾿Ερατοσϑ. 
17. τὸ τοῦ Eo. 
19. ὡς δὲ εὗρ. 
ibid. , ἤλπισα 
90. ὕπ᾽ ἐμαυτοῦ 
21. δὲ οὐ 
95. οὐδὲν 
27. x«i διὰ τοῦτο. 
85. ἀλλὰ κἀκτῶν ἰδεῶν ἔδει 

4. περὶ σκευοϑ. etc. 

19. σκευοϑήκ. ὀκοδ. 
21. Θουκυδίδης δὲ c. à. X. g. T. T. χ. 

X. T. G d. 
23. αὐτὰ 
ibid. εἴρηπεν" ἃ xal πλ. 
25. ἑνικὴν 
ibid. ἐπίπλοον 

. 9T. σκευὴ 
28. νεώτερον γὰρ etc. olx. σκεύη. 
80. σκεύη" τὸ μὲν ᾽4λκ. ὠνομάσας. 
84. οὐ “λέληϑεν 
ibid. ὅτι τὰ πρὸς 9. 
85. ὡς καὶ Πλ. etc. 
36. ἀλλὰ ἐγὼ xg. etc. τραγικώτερὸν 

γὰρ ἡ παγκληρία" quae sunt 
pag. 459. lin. 8. 

10. xoi ἄπυρα, ὥσπ. καὶ GX. 
11. καὶ σκεύη 
ibid. ἐφ᾽ ὧν ὃ Ξενοφ. elc. ἀποτριβ. 

T. GX. 

18. 14. δὲ ax αὖτ. 
16. εἴτε ὅπλ. elc. 
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MSS. Biblioth. Begidei 

Cod. V. caret inscriptione. - Cod. NW. ita habet: Kón- 
μόδῳ Καίσαρι Πολυδεύκης χαίρειν. Cod. IL ita: "Iovi. 
Καίσαρι Κομμόδῳ χαίρειν. SM tu ᾿Ιουλίῳ Καίσαρι 
Κομμύδῳ χαίρειν: . ) 

Cod. V. δ᾽ ἦν ὄνομ. 
Cod. V. τοῦτο λέγειν cya abest dein λέγειν suo loco. 

|». τοῦ non habet. cod. V 
? Cod. V. ὡς à εὗρ. 
.—. Idem ἤλπιζον. aue; 
X » Idem ὦ. ; 

1 ldem hes | | ? E em 
ο΄ «ai non est in cod. V. 
L^ Cod. V. ἐλλὰ wol i» viv. νἐων ἔδει: — Codices II. et IV. 
ἣ ut vulgata Seberi habuit. Codex vero Π|]. ita: 

ἀλλὰ xai τῶν ἰδεῶν ἔδει. 
Ita incipit Codex V. omissis reliquis : Τὸ ὧν. οὖν ὄνο- 

μα τῆς σχκευοϑήκης εὕροις etc. 
Absunt a cod. V. 
Pro his omnibus ita saltem. Codex V. ONE a δὲ 

Θουκυδίδης. 
Cod. V. ταῦτα. 
Idem: εἴρηκε" οἷον ἃ καὶ Lad. 
Cod. V. ἑλληνικήν. 
Jdem ἔπιπλον. 
Idem κατασκευή. 
Haec cum interiectis desiderantur in cod, V. : 
Itidem absunt a codice V. 
Cod. V. ovx ἔλαϑεν. 
τὰ abest ab eodem. 
Cod. V. ὡς καὶ Πλάτων ὁ Κωμικὸς ἐν τῇ Ἑλλάδι εἴρηκε. 
Haec cum intermediis omnibns non conspiciuntur in 

codice V. 

Iterum non sunt in cod. V. 
Nec haec in eodem: leguntur. 
Pro his cum mediis ita saltem cod. V. ξύλινα καὶ κρε- 
μαστά" ὡς Ξενοφῶν καὶ Ζημοσϑένης" ἀποτριβὴ τῶν 
σκευῶν. 

Cod. V. à αὖτ. 
Hom 4 du. ἦτ ὑπ. ἢ τῶν ὑπ. 

x Fol. I. 
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Edit. nostr. Seb... 
Libr. — pag. lin. 
X20 48 7459 | 18. τὸ ἀπεσκ. τὰ ὑπ. dt» 1e io 20 δὼ.) 

'osnlt E Lbo049,0dlipnbas 60V sossio boa ̂ 
násst^ .120. xal i βατρ.. s iX 19 ἢ 

21. καὶ τὸ βῆμα ete «7 A 
wn "t b. «ho 

I oia w33N3À ril 2. καὶ τὸ ἐνεσχ. 13.0.3 Ao A boo 

"τῷ χαὶ τὸ ἐνεσκεύυάσα. 0 005 bo: 
25. ὅμοροί τε Aus ὁ jl AC 90 
26. καὶ αὐτοσκ. ὃ QUT. anke mb! 

. Tuan mobi 

15 98. δὲ à ἀπὸ ^o "6 «ftrob] 
ibid. καὶ d σκευοπ. καὶ iren o 
30. ἐν τῷ noti ie 

81. Vosskeseini itin ete. 

16 37. ὁ Ξενοφ. T τὰν ; 
| : 88. ὥς φησι dpdefiali T 

. 460. 8. zu. E. ox. QUSXO ΠῚ 0n 
17 6. περὶ τοῦ elc. .— | 5 Jnusd/ 

«oom? . 8. σκευωρίαν etc. 

18 19. ὠνόμαζον κύκλον um ΟὟ, O 

27. παμπρασίαν 

19. 38. καλεῖν ἐϑέλεις 
41. ἀκήρατον 

20 461 1. περὶ οἰκοῦ. 

Δ] 82. ὀχεῖς noi 

33. ἐπίσπαστρον Τ 
838. καί που καὶ φὐῤοιν: 
87. τούτοις * 303; 
ibid. παρὰ δὲ ΞΕ ἐν ph ond. xÀ. 

τ. ὃ. a. bo 
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-Mboo ΠΤΉΓΤΟΙ pc: pire T 
998H .tiu sil; ΟἿΣ 915 x5 enam “πε 4 q tmu 

Ita cod. V. τὸ ) ὠπεσκενασμένα. ines δὼ ὑποζύγια SN lero. 
ica ueEat | mollit rmbiwp mperogp meo 

ὡς àv. v irterdil, ert]ur rdg m Δ. ΠΟΥ͂ 91:9 

Cod. V. τὸ. bip ἀκευοᾳορεῖν" axtucyapiiy ἀνασκενάξεν 
ee ups c νὰ lim 29. ,191820v51 
S non. agnoscit. n9vrO m: ts hl zi 
Jdem. «ei ἐνεσκί: Pape uosld quisiab 

mr eere 93b 53.159 ταῦ 58b /' Imotd 

Cod. 'V..avióGxevog' καὶ αὐτούργός" esmtigilnpe dxotaGn, 
ob "owteiétiudiste «9 H arüiusdil- cetaaiv | qm 

Kk T ἥν ΕἸ liri sl ^ opp?35 ^, mo 

Jdem vl σμουωφία' σκευοποιῖα καὶ σκευοποιημένον s. 
Absunt ἃ cod.. V. “πῈ} Jatarrm À «t9 ud onidqoz 

Codex . 
- i wÉa | edu 6l rq )»5 ΤΙ 215"f 

ὁ te νι και etaequenaal..- aiite 
cy τὰς rete Ξενοφῶν. perf δ ΠῚ ὧν b B8 I 56:0 

Idem σκευωρούμενον. ὥς dq τ ᾿ 

ὃ ἐκ κα A tiat V. A s enim pergit: Sad) e T. 89. 
i Gxtvogogíav τούτ᾽ ̓Αριστοφάνης καλεῖ" τὸ εύλον: 

τ τὸν μέντοι σκευοφύρον" quent Tacna o19w11-vini»or 
Idem: κύκλον ὀνομάζο ναιϊκεῖαν ἀγορὰν, οὗ τὰ 
o σκεύη τὰ τοιαῦτα πι: με διγα ve φασί, Elmoi à ἂν etc. 

quae interiecta Sn, i*em ve 
Post παμπρασίαν codex "V. omissis reliquis lin. 3 86. ita 
pergit: εἰ μέντοι καὶ ἐν βιβλ. 

Cod. V. εὑρεῖν ἐϑελήσεις. 
Cod. V. ἀκήρυκτον. 
Titulus ab eodem hoc codice abest. statim enim post 

raecedentia habet: τὸν μὲν οὖν τοῦ παντὸς οἴκου 
E erum ναύκληρον" καὶ στέγαρχον" στεγανόμον" ἐπεὶ 
καὶ τὸ ἐνοίκιον οὐ μόνον ναῦλον, ἀλλὰ καὶ στεγανόμιον. 
Τῶν δὲ σκευῶν (quae sunt iam cap. IV.) τῶν περὶ τὰς 
ϑύρας etc. Interiecla omnia non aguoscit. 

Cod. V. ὀχλεῖς. 
Idem ἐπίπαστρον. 
lia saltem cod. V. στρόφιγγες" κορῶναι, κόρακες. 
Abest a cod. V. ut et mox εἴρηται. 

: Codex V. ita habet: καὶ ὡς ̓ Αφιστοφάνης κατακλεῖδες τὰ 
sLdeves τὰς ϑύρας" ἐπισπαστῆρες ὡς ̓ Ηρόδοτος᾽ oi μὲν 
"οὖν ἀκριβέστερον" quae interiecta sunt, non habet. 

c2 
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Tantum, Variantes etenim reliquorum codi- 
cum per breve tempus excerpere non licuit. Haec 
iaque sunt, benevole lector, quae te de editione 
nostra, quousque equidem illam perficere potui, 
scire volui, Non enim ultra librum septimum ex- 
scripta typis erat, cum Amstelaedamo in. pátriani 
Argentoratum revocarer, et mihi vacans tum tem- 
oris Linguarum Orientalium professio" a. superiori 
bo demandaretur. Placuit itaque alium huic edi- 
tioni absolvendae praeficere. de. quo^ cum essem 
multum sollicitus; felicibus: avibus incidi in. claris- 
simum virum Tiberium Hemsterhuisium, philolo- 
gum eximium, et quo familiariter tun temporis 
mihi uti contigerat; quique nunc Professoris Philo- 
sophiae munere Amstelaedami egregie: funpitar, 
Cui, cum a me ét bibliopola, ut-opus-hoc' perfice 
ret, amice compellatus esset, et — —X3] 
nostris annuisset, omnia, quàe οὐδ λοι us subsi- 
dia reliqua, tradidimus, eiusque curae τὸν παῖδα 
nostrum concredidimus. .Qui idem de iis; quae ab 
ipso: post discessum mostrüm . praestita sunt; "te, 
optime lector, uberius: docebit. WVale-et laboribus 
nostris fruere atque fave; ^ ̂ 00 s —- 

ARGENTORATI Pridie Idus .— eria 
Novembr. cIo Io ccv. V TEE 

ἢ ᾿ » 1 «Nl . o^ 5155003 Mf í 
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-.  TIBERIUS HEMSTERHUIS. 

"ἢ Quemadmodum illi, quos lecto diuturnus et perti- 
nax afflixit: morbus, recuperata sanitate in publicum 

. prodire desiderant, et reficere liberiori aeris ductu 

.  languentem animum, sic etiam Pollux a teterrimis 
— 'jta perpurgatus vitiis, ut suam iterum agnoscat fa- 

ciem, publica formosior perfrui luce gestit: tradimus 
igitur vix tandem in tuas manus, erudite lector, tan- 
tum non omnibus absolutum numeris auctorem no- 
sirum: eum equidem hoc splendidiorem sane et or- 
natiorem. affirmare non vereor, quo fuit accuratiori 
lima et lucubratis eruditorum hominum vigiliis magis 

: itus: si enim animum attendas vel ad eorum 
multitudinem et peritiam, qui Polluci salutis extite- 
runt auctores, vel ad intensissimam curam et sedu- 
litatem, utrumque adeo auctori nostro non defuit, 
ut etiam praeter ceteros hac in re singulari quadam 
felicitate sua possit gloriari: ille quidem, fateor enim, 
scriniis humaniorum virorum diutissime fuit conclu- 
sus et in multos annos pressus, nec minus inter ini- 
pote literarii torcularis obhaesit molestias, sed 

longiorem medicina moram traxit, prius ad 
sanitatem curatio fidelis quam pervenicet, ab imis ra- 
dicibus reviruit, ac pristinum integritatis statum re- 
cepit. Inter veteris autem aevi monumenta, et prae- 
claros scriptores, quibus invida rapaces manus vetü- 
stas abstinuit, non paulo deteriori fortuna, quam 
celeri plerique Pollux nullo quidem suo merito fuit 
usus: €onciderat enim decus elus omne ac quasi de- 

.. floruerat ab infesta longinqui temporis iniuria et con- 
sceleratis librariorum. manibus despoliatum: nam 
ilud hominum genus immite ac barbariei plenum, 
etsi nihil intactum atque inviolatum sibi relinquen- 
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dum duxerit, in hoc tamen auctore cumprimis libi- 
dinis suae defoedae turpissimaeque inscientiae notas 
iufixit: postmodum vero laetior aetas, et felicium 
ingeniorum proventu uberior fuit consecuta, cum 
qua Pollux in spem se futurae salutis erexit: simul 
enim a viris doctrinae capitalis et eruditionis nostrae 
fundatoribus facie tam deformi conspiceretur, con- 
currendum sibi quisque: existimarunt ad restituen- 
dam utilissimo scriptori nativam lucem et integrita- 
tem: neque mihi satis exploratum est, an ullus inter 
veteres reperiri possit auctores, in quo limando et in-. 
struendo homines omnium ordinum elegantiores ma- 
gis unanimi consensu conspiraverint, fidehoremque 
posuerint industriam: nec id iniuria est aut sine ulla: 
factum ratione; animum enim advertebant viri pru- 
dentissimi, quanto foenore hunc eorum laborem. 
compensaturus esset Pollux: etiamsi vero magna 
cum auctoris nostri utilitate haec. doctorum homi-: 
num opera fuerit coniuncta, nee suo sit honore de- 
fraudanda, desiderari tamen coepit et requiri, qui 
omnem hanc in se susciperet curam: totius enim cor- 
poris procedere minus feliciter videbatur curatio, 
cum particulatim tantum a pluribus adhiberetur me- 
dela: quantis autem ingenii praestantissimi et excel- 
lentis doctrinae dotibus praeditum atque instructum: 
oporteret, qui huie futurus erat oneri, non multo 
Jabore ponderabit, si quis diligenti Pollucem oculo 
perlustrarit, Atque utinam aeternum illud erudi- 
ironis sidus, et omnium divinarum humanarumque 
rerum eapax ingenium Is. Casaubonus animum ad 
hane rem serio adiunxisset, non quidem dubitandum 
est, quin multimodis Pollucem habituri essemus per- 
fectiorem: sed cum istum summi viri laborem sive. 
mors praeceperit, seu alia impedierint negotia, no- 
stro nos Catone contentos esse decet.  Extitit tamen, 
qui primus culte Pollucem curaret et in lucem ede- 
ret, Wolfgangus Seberus: priores enim editiones ita. 
sunt comparalae, ut omnem eorum utilitatem et glo- . 
riam extinxerit haec Seberiana: non enim infician- 
dum est, plurimam et egregiam eius viri diligentiam 
Polluei pene necessariam fuisse, eaque de ratione 
merita eondecorandam laude: sed non ea tamen in- 
genii fuit dexteritas, et dives variae doctrinae appa- 
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ratus, ut reformati Pollucis palmam sibi vindicare 
potuerit, et solidum eius gloriae fructum aliis prae- 

: quanquam profecto solam ingenii et vel 
emendati iudicii vim hac in re dominari non sit con- 
sullum: hanc enim laudem cum codicum manu exa- 
ratorum bonitate. et fide partiri malaerim, siquidem 
id multo sit tutius et conducibilius; nam ubi frena 
luxurianti ingenio laxantur, perdifficulter intra recti 
verique terminos consistere solet; cuius rei lucidissi- 23 
mum illi exemplum sufliciunt, quorum vel maxi- 
mum est in orbe literato nomen. /. Postmodum inae- 
stimabili quodam literarum bono salutiferam Polluci 
sidus illuxit Gothofredus Iungermannus, cuius viri 
meritis dignum statuet monumentum perpetua eru- 
ditionis eius in doctorum hominum animis recorda- 
tio: hic cum et ingenii ac iudicii laetissima foecundi- 
tate et uberrima doctrinae copia multum valeret, 
utramque ad Pollucis adhibuit medelam: istam autem 
eruditionis exuperantiam quod tam bene collocarit, 
causam praecipue ferimus acceptam praecellenti Pa- 
latino Pollucis codici, qui in manus incidit singulari 
Errem fortuna Iungermanni nostri: postquam vero 
€ hoc eius proposito constitit apud homines doctos, 

nullam umquam intermiserunt occasionem praestan- 
tissimum adolescentem cohortandi atque impellendi, 
ut telam feliciter exorsam quam celerrime detexeret: 
magnam igitur ea tempestate sustinuit expectatio- 
nem, quod plurimae tunc temporis scriptae Gruteri, 
Goldasti, Casauboni aliorumque literae declarant, cui 
illum impeudiis etiam satisfecisse iam tandem ex hac 
nostra cognoscetur Pollucis editione: de hoc autem 
suo labore quam ipse spem conceperit aliisque fece- 
rit, abunde potest intelligi, ex iis literis, quas ad 
Haiminsfeldium Goldastum misit: verha ponere non 
| créer siquidem ab instituto nostro non abhorreant: 

erodoteum negotium e manibus Pollucem mihi in- 
vito excussit; in quem perduxi notas iam ad librum 
VII. usque. Putavi me poeniturum operae omnis, 
quamprimum mitterentur editoris JV. Seberi, amici 
mei, notae: missae sunt: nondum poenitet. Credo 
ad XIII. MSS. usum. Eso σὺν 9:9 e meo unico 
et mutilo quamvis, plus variantiarum, restitutio- 
mum ostendam, ne de aliis symbolis, quas tamen 
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emnes multi praestitere praeter unum mihi .exi- 
mium. Operae quoque pretium arbitror adiungere 
quam liberali elogio. hunc egregii adolescentis labo- 
rem post immaturam eius mortem fuerit prosequutus 
CI. Salmasius de Modo Usurarum cap. Vl. 'etustissi- 
mum, inquit, exemplar Pollucis , quod. in. Biblio- 
theca Palatina pro thesauro servabatur atque osten- 
tabatur, et quo olim usus est eruditissimus iuvenis 
ὁ μακαρίτης Jungermannus , qui innumeris mendis 
eum. auctorem liberaverat , utrobique. habuit pro 
ἑξάλιτρα vel ἕξ τάλαντα, δίξαντα. | Adiutus eren, and 
inprimis codice, cuius insignem praestantiam et ro- 
bustam vetustate auctoritatem nemo satis umquam 
condigne laudaverit, perpetuum. in Pollucem eum- 
que varia doctrina Mt Ut gh confecit commen- 
iarium; cuius utilitatem si oratione complecti et ex- 
onere conarer, citius mihi dicendi copiam esse de- 
uturam opinor, quam propositi fieri possem compos: 
id tamen ante reliqua sat scio mecum non indiligens 
antiquitatis lector admirabitur, quod infinito quodam 
labore omnia veterum auctorum, qui hac aetate re- 
stant, conquisiverit loca, quae Pollux in testimonium 
advocavit; tamque incredibili líane rem. praestitit 
accuratione, ut parum ab eo alterius industriae re- 
lictum putem : denique, nisi quis invidus alius famae 
et diligentiae fuerit spectator, Iungermannum quasi 
Aesculapium quendam in vitam Pollucem reduxisse, 
et distracta eius ac divulsa membra rite et ordine 
concinno collocasse confitendum | est; huic tamen 
tanto thesauro quam inimica conligerit fortuna, 
quamque diu in vilibus scrutariorum tabernis deli- 
tuerit, luculenter et perbene Wetsteinius exposuit. 
Haec de Iungermanno, tametsi pro merits eius pau- 
ca dixisse videar, dixisse sufficiat. Denique lIoachi- 
mus Kuehnius vir Graecae linguae omnisque erudi- 
tionis longe peritissimus ad Pollucem accessit, et edito 
primum. quarumdam in Onomasticographum emen- 
dationum specimine, quid ab ingenio eius capitali 
hac iu re sperari posset ostendit: ex eo vero non de- 
stitit orbis eruditus hanc operam. centinuis ab eo 
ferme conviciis efllagitare, ut suas omnes cogitatio- 
nes atque curas ad optimi scriptoris editionem.con- 
verteret; deinde, subministratis interea pluribus.ad- 
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iumentis, sine quibus feliciter hoc negotium confici 
non poterat, oneri successit laborioso, in eoque se 
talem praestitit, ut non mediocris exinde laudibus 
eius accessisse videatur cumulus: sed ut ingenue di- 
cam, neque enim aut gratiae subscribimus aut odio, 
non simili pede. commentarii sui telam. detexuit vir 
doctissimus: instituit enim a principio notas uberio- 
res et vario doctrinae genere florentes, quae opere 
"currente minus ornatae et contractiores exierunt: 
non tamen inficiandum reor, hactenus in Polluce 
turpes inhaesuras fuisse mendas, quae forle non po- 
tuissent evelli, nisi commodo nobilissimum Kuehnii 
ingenium suppetias ivisset. Haec omnia vero cum 
multis aliis infinito labore atque studio comparata iu 
manus Henrici Wetsteinii pervenerunt, qui de literis 
humanioribus ita meritus est, ut summopere sibi 
veros earum cultores obligaverit. lamque adeo sic 
omnia maturuerant, ut nihil aliud felicitati Pollucis 
et splendori deesse videretur, quam editionis prope- 
ss, onu t ÓMN res enim erat indigna tantum eru- 
ditionis thesaurum diutius abscondi et in situ iacere. 24 
Dum vero qua ratione publico cum maxime deside- 
rio prompte satisfieri possit, mente Wetsteinius agi- 
tat, obtulit se ad hunc laborem et accinxit I. H. Le- 
derlinus vir clarissimus, ad quem hominem exor- 
nandum contendisse videantur sincerus ac non fuca- 
tus animi candor, et opulentissima vetustatis cunctae 
Graecaeque linguae scientia: sed isto de viro, quo- 
eum mihi longus suavissimae familiaritatis usus iu- 
tercedit, hoc minus a me dicendum existimo, quo 
magis virtutes eius praeclarae et excellens doctrina 
cognitae sunt ac per se commendatae: ex huius au- 
tem ingenio feracissimo res literaria magnum capiet 
incrementum, si dederit aliquando, quae summo la- 
bore et eruditione exquisita sedulo comportavit, et 
in usus publicos olim proferenda seposuit: equidem 
in hoc eum loco in primis commeminisse velim ve- 
teris istius dicti, duplicem esse beneficiorum gratiam, 
eum cito praestantur: optandum vero fuerat, decu- 
eurrisse hoc honestissimi laboris stadium, in quod 
laetissimis auspiciis et fausto pede erat ingressus, Le- 
derlinum:nostrum , quod magno redemtum ipse vo- 
luisset Pollux: sed in medio cursu alio fuit avocatus, 
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priusquam conspiceret. portum: Argentoratum enim 
accitus in patrium urbem. meritissimunr vigiliarum 
raemium dignitatem Professoriam invenit: ab hoc 

igitur industriae suae alumno, in quo formando et 
poliendo multum et temporis et laboris contriverat, 
non iniucunda necessitas eum seiunxit: aegerrime 
tamen, quod facile quis cogitet, a suo Polluce semi- 
gravit, quicum diu et non sine publico doctorum fa- 
vore babuerat. Cum. itaque circumspectaret, cui 
tuto haec lampas traderetur, mecum potissime vir 
optimus, ut hoc quodcunque oneris, verbis enim 
scite rei molestiam levabat, in meos transferrem πὰ. 
meros, per literas omnis humanitatis plenas egit, 
atque ita egit, ut certissimam hinc laudem mihi esse 
paratam affirmarel: nimium ille profecto benignus 
erat ingenii mei spectator, quod non suo pretio, sed 
prolixissimo erga me amore ponderabat. Ego vero, 
qui laudi me non idoneum esse natum existimabam, 
elsi nunquam eius cupiditatem ingenuo homini tur- 
pem aut inhonestam duxi, hunc laborem detrectare, 
meque subducere: memet enim meo metiri solebam 
pede, exploratumque habebam, quid valerent hu- 
meri, quid ferre recusarent. Eo autem tempore Lug- 
duni Batavorum degebam, et tantum quod defunctus 
eram labore perquam molesto in ordinem redigendi 
concinnum et utilem. turbatos casu quodam ac dis- 
lectos ditissimae bibliothecae codices MSStos: ad illud 
enim muneris ante hos admodum quatuor annos evo- 
caverat me amplissimorum Academiae Leidanae Cu- 
ralorum eximius favor: vix de vocatione Lederlini 
mei atque itinere mihi constabat, cum Amstelaeda- 
mum eo animo me contuli, ut in extremos amicissimi 
hominis amplexus irem , foedusque cum eo amicitiae 
hactenus integerrime cultum in posterum corrobora- 
rem: tum vero mihi praesenti ea verborum lenoci- 
nia rationumve dicam machinas admovit, ut de con- 
siderato proposili statu tantum non deiecerit ; in eo 
certe, quod ceperam, consilio me et dubium fecit 
et vacillantem: huc accedebat continuus amicorum 
impulsus, qui nescio quid non mediocre.ab ingenio 
meo sibi promittebant: maxime vero inter eos me 
commovebat auctoritas summi viri, quem honoris 
causa nomino, 1, G. Graevii, quo castiorem et inta- 
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minatiorem Palladis ac Musarum sacra a literis rena- 

lis antistitem non habuerunt: huius autem. viri et 
memoriam mecum ac recordationem saepissime re- 
colo,. et mentionem lubentissime facio: cum enim 

omnem humanitatis eruditae numerum implesset, 
i quodam favore et prolixa voluntate cona- 

tus nostros in literis immaturos adiutabat fovebat- 
que: a nullius enim aeque moribus abhorrebat, quam 
eorum, qui, si quos animadverterint adolescentiores 
ad ingenuam adspirare doctrinam, a studio retra- 
hunt, et spem faüturae messis in ipsis herbis exlin- 
guere nituntur et suffocare, In ipso vero hoc Pollu- 
cis negolio, cum ea de re ad virum optimum refer- 
rem, ita se facilem praebuit et commodum, ut nulla 
mili in re suis opibus defuturum esse reciperet: qua. 
potissimum: promissione omnem mihi huius operae 
suscipiendae dubitationem vir maximus exemit: sed 
iotam spem nostram, et istius beniguitaiis fructus 
intercepit. imporluna. et tristissima viri mors, quae 
hoc profundius ad vivum animum meum percussit, 
uo magis ardentem sui amorem et admirationem 
raevii benevolentia mihi infixerat: omnibus certe 

bonis hanc accidisse acerbissimam, et de Musarum 
retio atque honore grandem destruxisee cumulum 

ipsa rerum testimonia clamant: de hoc autem viro, 
qui formam humaniorum literarum et ingenii ex- 
culti in. suis moribus expresserat, quicquid dixero, 
non tantum iníra meritas eius laudes consistet, sed 
eas etiam infirmitatis nostrae culpa detereret: at enim 
discedere praestat a moestissimi casus commemora-, 
tione, per quam temporis imminutus diuturnitate 
dolor animique molestia non mediocriter renovatur. 
Quanquam agitur satis perspicerem, ad rem me pror- 25 
sus magni animi et operis adgredi, decrevi tamen 
morigerari consiliis amicorum, ad eorumque me vo- 
luntatem accommodare: illud enim reputanti multo 
consultius videbatur, et laudabilius etiam , quam in 
conscientia propriae tenuitatis obstinatum, omnes in- 
genii mei seu diligentiae potius effectus desperare:. 
sic igitur animatus Polluci manus admovi: neque 
enim ita quemquam secum cogitare velim, me tan- 
tam mihi sumsisse arrogantiam, ut quadam virium 
mearum fiducia fretus ad hoc iter spinosum ingrede- 
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rer, speraremque luculentum eruditionis imen a 
me posse edi, etin auctorem nostrum conferri: nam 
parum vel ingenio vel doctrina me posse non invitus 
fateor: cum enim et acri iudicio, quod a natura men-: 
tibus impressum multa exercitatione eorroboratur et 
increscit, el assidua veterum scriptorum lectitatione 
perfectam rerum antiquarum cognitionem adipisca- 
mur, utriusque rei commoditas et usus usque adeo 
mihi defuit, ut, quo clarius hoc ob oculos ponam, 
eo me magis poenitudo suscepti laboris incessat: hoc 
autem minores in humanioribus literis progressus 
quis faciat, quo magis animus in plura et diversa. 
studiorum genera est dividendus; quod ipsum mihi 
usu venit seu quodam voluptati meae obsequio, seu 
quod ita rerum mearum conditio tulerit: subsidio 
lamen mihi diligentiam comparavi, qua temporis et 
vitae brevitatem, quantum eius a nobis fieri potuit, 
compensare quaesivi: in hoc vero Pollucis edendi 
labore grande satis operae pretium retulisse mihi vi- 
debar, si per diligentiam et assiduitatem, quae sola 
meis in manibus erat posita, demonstrarem animum: 
in literas elegantiores propensum: forte nonnulli, 
qui maliguiori labores nostros oculo spectabunt, hoc 
studium eamque voluntatem meam audaciam potius: 
temerariam interpretabunturs; quibus ego nihil aliud: 
reponam, quam quod Parca mihi benigna dederit. 
osse spernere invidiae voces et inanem malitiam Σ᾿ 

istius autem, si quae dici potest, culpae veniam a 
benevolo lectore peto, quem mihi in hac causa aequi- 
orem promitto, atque illum olim severae frontis Ca- 
tonem expertus est ἃ, Albinus: hic enim, cum res 
Romanas sermone Graeco illustrasset, veniam a suis: 
opularibus postulavit, si quid ab homine Romano: 

in oratione Graeca parum composite et minus ornate. 
esset scriptum: D cum Cato legisset, non veritus 
est nugatorem denominare Albinum, qui culpam- 
maluerit deprecari, quam culpa vacare. Quod si. 
voluntas ad nos accesserit hominum elegantium , qui: 
aelate mea dignum quid me praestitisse iudicent, non 
mediocriter in posterum ad similia perficienda auge-- 
bitur industria nostra. Qua sim fortuna ad Pollucis. - 
editionem delatus, plenius forte et uberius atque 
opus fuerat, denarravi: sequitur, ut ad alia porro. 
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gm in quibus edisserendis et pertractandis 
»mihi praestitui terminos, prius ut de Polluce 

quae collegi, breviter exponam, postea dicturus de 
meis adiüotationibus, aliisque istius generis non pau- 
cis, quae ad hanc altinere materiem iudicavero. De 
Polluacé vero quanquam varia multi couiposuerint, 
non tanien a veritate aberrarim, si dixero neminem 

icripsisse accurátione, quam quis in hoc negotio 
curiosior- desideraret: animum igitur induxi, tum 
quae de Polluce ante me ab aliis sunt tradita, tum 
quae proprio labore conquisivi, in medium proferre, 
et uno tanquam fasciculo complecti: quae res cum ab 
initiis videatur répetenda, auctoris nostri primum 
vitam et honores et studia, et secundam, quam per ea 

) est, famam persequar; postmodum autem 
in seriptis eius, et hoc praecipue, quod damus, Ono- 
maástico recensendis versabor. 
οὖν INaucrati fuit clarissima Aegypti urbe noster Pol- 
lux, de cuiussitu, aeris temperie, ceterisque terrae 
virtutibus nihil à me commemorandum puto, quan- 
do quidem exinde aut parva aut nulla omnino laus 
ad. sit redundatura: haee urbs autem illa 
aetate tulit viros omni eruditionis et artis sophisticae 

e florentissimos: Apollonii, Athenaei, Procli, 
aei aliorumque sophistarum, qui Naucrati 

oriundi non longo inter sese temporum intervallo 
distant, memoriam et laudes literis consignavit Phi- 
lostratus: ea vero tempestate sub Romanis Impera- 
toribus uti frugum sic et ingeniorum feracissima 
fuit Aegyptus. Ναυχρατίτην itaque vocaverent Pol- 
]ucem ostratus, "Tzetzes in Chiliadibus et Suidas: 
sed quae praeter alios de natali Pollucis loco me- 
moriae mandavit Suidas, non levi scrupulo premün- 

. tur: ut rem totam lector cognoscat, in medium eius 
verba mam: Πολυδεύκης Ναυχρατίτης τινὲς δὲ 
? Mdlieitwreg γράφουσι σοφιστὴν παίξοντες" πόλις δὲ 
Φοινίκης ἡ ̓ ἀρδουέννα " duplex inprimis loci difficul- 
tas est: quid enim in ea re aut salis inest aut argu- 
tiae, quod prodiderint quidam ortum esse Arduenna 

. nostrum sophistam ? modo non alius et diversus ab 
. 60; quem Portus infelix saepissime Suidae interpres 

it, verbis illis subsit intellectus: sed illud 
euam multo nos magis sollicitat et divexat, quod 



46 TIBERII HEMSTERHUIS 

96 urbs dicatur Phoeniciae Arduenna: quis enim eorum; 
qui geographiam diligenti studio: coluerunt, huius 
urbis in antiquorum monumentis: vestigium 'osten- 
dere queat: non mihi latet quo. tentamine loco suc- 
currere sit conatus vir emendatissimi iudicii, mihi- 
que familiari amicitiae usu coniunctissimus Ludolf. 
Kusterus, qui nuper praecellens florentis: doctrinae 
pignus: splendissimam editionem Suidae apud: orbem 
literatum deposuit: ille nimirum: vir doctissimus 
pro παΐξοντες  refingere maluit zvaíovrég, errantes; 
in eaque 8101] emendatione convenire monet cum 
praestantissimo Pearsono, qui hanc eamdem ad mar- 
inem adsceripserat sui libri: quod si praeterea vir 

ingenio consummatissimo: de Arduenna: certi qui 
lectoribus impertivisset, eamque urbem in Phoenicia 
monstrasset, omnium forte haec correctio mereri 
poterat applausum: sed iam nos'cum -alia:multa 
remorantur, tum praecipue argütissime inventa 
Kuehnii nostri sententia: existimat enim inimicos 
nomini Pollucis homines per. contumeliam et ]udi- 
brio eum appellasse σοφιστὴν ᾿ἀρδουέννας, propterea 
quod, si quos haberet discipulos, ii mitterentur 'in- 
primis ex ea gente, quae a cultu ceterarum et huma-: 
manitate longius abest: Arduennam enim maximanr 
esse et horridam Galliae sylvam ex Caesare novi- 
mus: sed in eius praefatione uberius hanc opinio- 
nem expositam reperies: nonnihil autem ex eo fir- 
mamenti accedere videtur, quod insolens non fuerit, 
sophistas, qui apud vulgus male audiebant, cogno- 
mine quodam iocoso deformare, quod aliorum seu 
invidia sive malitia ex horum plerumque vitiis con- 
finxerat: exempla si quis desideret, largam in solo: 
Philostrato segetem reperiet: quaedam vero speci- 
minis ergo, ut quaerendi labore lectorem: levem; 
apponere non est inutile futurum: Scopelianus illud: 
eloquentiae sophisticae decus διϑυραμβώδης. dxóAa- 
στος el πεπαχυσμένος appellabatur ab hominibus ine- 
jXis, Secundus ἐπίϑυρος, siquidem erat fabri filius τ΄ 
Beroddns . quem rhetorum deum vocare possis, σι- 
τευτὸν ῥήτορα dicebant, nam ne coenae quidem tem- 
pusablectione et studiisipsi vacuum erat, Alexandrum : 
InhjAbzAdvovo, Varum, quod rubicundum et ciconiae 
rostro similem haberet nasum, Πελαργόν' Ptolemaeo, : 
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cuius in orationibus saepenumero Marathon celebraba- 
tur, ea de causa Marathonis adhaeserat cognomen: quid. 
attinet adferre plura, cum haec quae dixi satis confir- 

ment; similiratione notatum esse Pollucem, hinc vero- 
simillimum evadit: porro animum adverti velim ad lo- 
quendi modum, quem Suidas adhibuit, aut ille quicun- 
que, unde haec exscripsit, τινὲς δὲ ̓ ἀρδουέννας γράφουσι 
δοφιστὴν παίξοντες" quae verba, si propius inspiciun- 
tur, nihil significant, me iudice, minus quam nata- 
lem Pollucis locum: quid enim ? nonne sic similive 
modo, hoc si voluisset intellectam, decebat scribere ? 
τινὲς δὲ ἐξ ̓Δρδουέννας εἷναι γράφουσι τὸν σοφιστήν" 
et quorsum in hac sententia παίζοντες ; nugas igitur. 
egisse Suidam , et alienissimo cepisse sensu credibile 
est, cum adiunxite propria penu, πόλις δὲ Φοινίκης 
ἡ A4o8ovévva: et profecto multis aliis erroribus huius 
ignorantiae fidem. facit: subductis igitur bene ratio- 
nibus, illud conficio, non mihi videri ineptam aut 
incommodam Kuehnii sententiam: sed si quis de 
ipsa quaerat veritate, apponendum iudico non li- 
quere: forte prodibit aliquando, qui nodum hunc 
penitus expediet, Necdum discedimus ab hoc ar- 
umento, sed examinandum restat, quam bene 

nius suam muniverit opinionem Luciani ema- 
culato ἃ 86 loco: cum hac enim miateria illa dispu- 
tatio cohaeret: in vulgatis editur: ἕπου μόνον ὦ 
Κλητίου μέλημα" Kuehnius refecit Κέλτιον μέλημα" 
puerum enim Celtam Polluci informandum com- 
misisse Lucianum: lubet usurpare prudens Horatii 
dictum, Non semper feriet. quodcumque minabitur 
arcus.  Àn rhetorum praeceptor Pollucem tangat, 
inferius videbimus: nunc illud observo, videri mihi 
debuisse dici Κελτικὸν μέλημα maioris est momenti, 
quod nec eos ignorare arbitror, qui morem Grae- 
cae linguae et ingenium norunt, μέλημα, hac cum 
usitatur notione, nunquam a persona separari, cu- 
jus quis esse dicitur cura: ita, Πλάτωνος μέλημα" 
ad eamque formam multa apud Aristaenetum et. 
alios inveniuntur: sic etiam videbatur olim emen- 
dandum in illo vexatissimo Suetonii loco de illustr. 
Grammat. c. 8. Ζάφνιδος μέλημα, non, quod vulgo 
legimus, ἄγημα" pari modo apud Virgilium, mea 
maxima cura; Valerium Flaccum, cura: deorum: 
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potius igitur eruditorum: caleulos féret lenis et ac- 
euráta Graevii medela KAvvíov scribentis, Clytius 
eiiim, ut addit, est r/ietoris moment prorsus gemi-: 
num erat ϑήριον pro ϑύριον in Luciani Lapithis 
peccatum, quod sagaciter odoratüs est idem vir 
maximus: Pollucis MSStos si quis. exeuteret, sex— 
centa facile istius mendae colligeret exempla, | Sed. 
horüm iàm satis est. Parentes credidimus habuisse 
Pollucéri honestos: quae in contrariam partem e 
Luciani rhetorum praeceptore proferri possent, in- 
feriüs truütinabuntur, et, spero, diluentur: patve 
usus ést docto et χριτιχῶν λόγων institütore: sie eninr 
éa de re Philostratus: Πολυδεύκης và μὲν χριτικὰ ἵχα- 

27 νῶς ἤσκητο πατρὶ ξυγγενόμενος τοὺς κριτιχοὺς λόγους 
εἰδότι" τοὺς δὲ σοφιστικοὺς τόλμῃ μᾶλλον ἢ τέχνῃ ξυνέ- 
pois ϑαῤῥήσας τῇ φύσει. Bonfimus, seu Fred. Mo- 
réllo potius illam interpretationem adseribendam pu- 
fes, enm iy modum haec fecit Latina: Pollux im iu-— 
diciali genere satis exercitatus fuit, quod cum pa- 
tre corieersatus est, qui coritroversias forenses per- 
cálluit: in hoc mihi loco molesti quid adferunt οἵ; 
κριτικοὶ λόγοι, in quibus intelligendis versori haete- 
fiüs assentiri non potul: sic enim animum: induxi, 
ut existimarem controversias seu orationes forenses 
σπολιτιχκοὺς dicl λόγους seu Ouxcvixovg, eosque anno- 
tavit et cum cura exposuit eruditiss. Cresollius libr. 
IH. Theatr. Rhet, ille tamen χριτυκοὺς ea significatio- 
me λόγους, etsi non perfuuctoria viri sit diligentia et: 
apparátus instructissimus, silentio prorsus involvit 
nec mihi quidem quamvis serio cogitanti tale quid: 
unquam legissé venit im mentem: itaque cum bona: 
interpretis illius pace σὰ χριτικὰ et χριτικοὺς λόγους" 
sumam notione familiarissima pro ipsa χριτικῇ" quod: 
mihi óbvium videtur: ita λόγοι quAoAoyixol pro ipsa: 
ponuntur philologia, ut et λόγοι φιλοσοφυκοί. Diony- 
sius Longinus Epist. ad Amelium: οὐκ ὀλίγοι τῶν à»: 
φιλοσοφίᾳ λόγων προέστησαν, non pauci philosophiae: 
docendae praefuerunt. n hac autem Philologiae 
seu Grammatices parte excelluisse Pollucem nostrum, 
hoc ipsum quod edimus Onomasticum est indicio :: 
si quis tamen interpretis adsciverit sententiam, 
raodo id non temere fiat εἰ sine ullius scriptoris au- 
ctoritate, me non valide renitentem habebit, Reruni 
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vero sophisticarum doctrinam audiit auctor noster 
et accepit ab Adriano nobili tunc temporis sophista, 
cuius omnem vitam egregie atque ornate Philostratus 
*narravit, et aliquantulum breviusSuidas: Philostra- 
tus autem hunc istius institutionis fructum Pollucem 

isse refert, ut aequalibus abfuerit intervallis 
ab Adriani virtutibus et vitiis: 4δριανοῦ δὲ ἀκροατὴς 
γενόμενος ἶσον ἀφέστηκεν αὐτοῦ xai τῶν π 
TOV καὶ τῶν ἐλαττωμάτων. Aemulus autem Adrianus 
fuisse dicitur Aristidis hominis eo tempore diserlissi- 
mi, cuius quaedam ingenii monumenta superstitant, 
εἰ octoginta ferme aunos altigisse: qua ralione si na- 
tus fuerit sub Domitiano, Herodem enim, qui Traiani 
floruit aetate, cum octodecim implesset annos, audi- 
wit, diem imperante Commodo.obiit supremum: ad 

-. Commodum certe, cuius habebat amicitiam, eum de- 
disse literas, narrat Philostratus, Exinde Pollucem; 
cum satis aliorum esset imbutus praeceptis, ariem 

| sophisticam publice professum esse credo: hoc vero 

E ῥὰς 

cum non sine laude multa suaque faceret existimatios 
ne, eum praecipue delegit Marcus Antoninus exactis- 
simum boni Imperatoris exemplar, quem erudiendo 
p! filio suo Commodo: hunc ille suavissima 
voce sic cepisse dicitur, ut thronum ab eo Athenien- 
sem acceperit: Philostrati locum apponere iuvat : ἐλέ- 
yero δὲ ταῦτα καὶ μελιχρᾷ τῇ φωνῇ ἀπαγγέλλειν, 1j καὶ 
βασιλέα Κόμμοδον ϑέλξας τὸν ᾿Αϑήνῃσι ϑρύνον παρ᾽ 
αὐτοῦ εὕρατο' Scripsit igitur ipse Pullux in literis ad 
Commodum , quae Onomastici libro VIIM. sunt prae- 
fixae, binas se dietim recitare orationes , τὸν μὲν ix 
τοῦ ϑρόνου, τὸν δὲ ὀρϑοστάδην. Scd cum duplex 
fuerit apud Athenienses thronus, sophisticus et poli 
ticus, quod erudite ostendit doctiss. Cresollius lib. 
IV. Theatr. Rhet. cap. 1. et seqq. non immerito dis- 
ceptari potest, alterntri Pollucem Commodus prae- 

it: meam si quis exquirat sententiam, dixero 
sophistiei throni Onomasticographum nostrum obti- 
nuisse dignitatem: in eam aulem opinionem me 

| praecipue impellit, quod ϑρόνος, cum simpliciter po- 
. nitur, sophisticum in primis designet, quam rem extra 
. dubitationis aleam :ponunt non pauci veterum loci, 
. quos studiose Cresolli 

. autem habitum fuisse diguitatis cista d: apt 
us collegit: honorificentissimum 

Pollux Fol. 1. 
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niensem thronum adipisceretur, liquide nec uno lo- 
co testatur Libanius, cuius ideo verba protulisse pre- 
tium erit operae, quod Cresollius omiserit: ἐπεὶ δὲ 
ἐδόκει μέγιστον εἶναι ϑρόνων ἄξιον τῶν ' AQqvalov κεκρί- 
όϑαι, καὶ τοῦτο φροντίσασα ἡ τύχη δέδωκε τοῦτον τὸν τρό- 
σον" haec in eo libro, quem de propria vita composuit: 
meminit eiusdem rei paucis interiectis: ϑρόνων δὲ οὐ 
δυνηϑέντες ἀντιλαβέσϑαν αὐτόϑι' pauloque inferius: ὡς 
γὰρ δὴ ἐνέβαλον εἰς τὴν ἀγορὰν, ὁρῶ τινα Καππαδόκην 
ἥκοντα ἐπὶ ϑρόνον, βασιλέως πέμποντος" adhucduml igi- 
tur aetate Libanii Caesares hunc honorem decerne- 
bant, quod eruditiss. Cresollio contrarium est, qui mo- 
rem illum. multo prius evanuisse contendit 1n Rhet. 
'Theatr. IV. c. 2. adde Philost. in Philisci vita: nec 
tamen non constat, saepius optimatum  suflragiis 
sophistas ad thronum esse lectos: sed observandum - 
obiter prioribus in locis ϑρόνους non temere dixisse 
Libanium; plures enim, quod iam notavi, Athenis 
erant throni: ita Platonem Gerasensem legum vim 
et necessitatem in causis, actionibus et ϑρόνοις ve- 
heuiepnter defendisse atque demoustrasse Stephanus 
in Γέρασα commemorat, Sed ad examen accura- 
tius revocanda sunt illa Pollucea: τὸν μὲν £x τοῦ 
ϑρόνου λέγοντα, τὸν δὲ ὀρϑοστάδην᾽ in. quibus inler . 
sese opponit £x τοῦ ϑρόνου λέγευν et ὀρϑοστάδην" 
merito quidem: sedentes enim e throno declama- 

28 bant, ut ubertim docuit politissimi vir iugenii, quem 
saepius nominavi, Cresollius lib. HII. cap. 13. Sed 
appositissimus ést ad rem nostram Philostrati locus 
in Scopeliano: διελέγετο uiv ἀπὸ τοῦ ϑρόνου ξὺν 
ἁβρότητι" ὅτε δὲ ὀρϑὸς διελέγετο, ἐπιστροφήν τε εἶἷ- 
χεν ὃ λόγος καὶ ἔῤῥωτο" quorum mihi sensum non 
rite Cresollius videtur assequutus: haec enim posi- 
turus talia praefatur: Porro sophistae vulgo de— 
clamitabant sedentes, nisi forte in graviori qua- 
dam amplificatione exurgerent : videmus eum cen- 
suisse ad unam utraque orationem esse referenda, 
quae dixerim ego ad duas diversi generis declama- 
tiones pertinere: Philostratus: enim exponit, 8i recte 
animum attendas, et quam molli: vocis modulatione 
Scopelianus e throno pronunciaret, et quantis viri- 
bus ac quonam dicendi robore stans atque a throno 
remotus declamaret, Praeterea, coniecturam enim 
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meam adferre non gravabor, cum illud etiam so- 
᾿ς sphistici muneris esset discipulos in forensibus exer- 
] | 
jut 

-cere causis, arbitror ex suggestu recitatas esse de- 
clamationes sophisticas , actionum autem forensium 
^doctrinam cum discipulis impertirent, sophistas 
stantes recitasse: ipsa cum opinione mea ratio con- 
iurat: nam in orationibus sophisticis ἁβρότης, seu 
uaedam pronunciandi mollitia requirebatur et gra- 

ta dulcitudo; sed in iudicialibus nervi quidam, et 
animi oculorumque ac gestuum omnium vigor: 
pluribus eam rem argumentis, quod fieri forte pos- 
set, constabilire non aggrediar: illuc enim ad Pollu- 
cem est redeundum. Non tantum vero magna lau- 
dis aemulatio inter sophistas, sed et ingens inter- 
cedebat obtrectatio, quae modo non defuit Polluci, 
sed etiam invidia magis, quam ex rei forte veritate 
virtutes eius obtrivit. Incidit Athenodori viri cla- 
rissimi aetas in ea tempora, quibus res Pollucis 
qmaxime floruerunt; sed, cum eandem artem tracta- 
ret, eius orationes uL pueriles et enervata dictione 
diffluentes illudebat: Philostratus: παιδεύων δὲ 
oed moo ad x&tG χρόνους, oUg καὶ Πολυδεύκης 
ἐπαίδευσε, ἐπέκοπτεν αὐτοῦ ταῖς διαλέξεσιν, ὡς μευ- 
ρακιώδη λέγων, οἱ Ταντάλου κῆποι quam orationem 
εὐραχιόδη Graeci vocant, puerilezm dicunt Romani, 

in qua ieiunitas est et insulsitas summa, nullum 
vero rerum verborumque pondus: de orationibus 
Hegesiae ista Ciceronis est interrogatio in Bruto: 
-4t quid est tam fractum , tam in ipsa, quam ta- 
men consequitur, concinnitate puerile? huic est 

posita fortis et nervosa eloquentia. Praetera no- 
4avit apud Philostratum in margine Morellus, 16. 
ἐπέσκωπτεν" qua re suam ipsius 1gnorantiam mani- 
festo declaravit; germanum enim genuinum esse 
reor ἐπέχοπτεν" est autem ἐπιχόπτειν acerbiori quo- 
dammodo linguae verbere aliquem castigare, aut 
potius aperto scommate vel convicio mordere: et 
ab hac origine ἐπικόπτης hominem significat bene 
prodigum maledictorum et reprehensionis: utrius- 

— que verbi varia fuit apud Diogenem Laértium for- 
tuna: in Xenophane 1X, 18. haec leguntur: γέγραφε 

ο δὲ καὶ iv ἔπεσι καὶ ἐλεγείας καὶ ἰάμβους καϑ' Ἡσιόδου 
᾿ς καὶ ὋΟμήρου, ἐπικοπτων αὐτῶν τὰ περὶ ." εἰρημένα" 
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in quibus, me iudice, perdunt operam, qui refin- 
gere tenlant ἐπισκώπτων" fallor enim, aut alludit 
dacstine versiculum 'Timonis, quem ante produxe- 
xal: ᾿ξενοφάνην ὑπάτυφον, 'Ounoozávqv ἐπικόπτην᾽ 
nonu me 1ugit, esse viros erudiüssimos, 4 hoc 
ipso loco satius ducant e Sexto Empirico reponi 
ἐπισκώπτην, quam alteram retineri lectionem: sed 
ego me tamen aggrego polius ad Casauboni senten- 
tiam, qui non juiuria defendit ἐπικόπτην" cum eo 
facit praestantissimus Menagius, etiamsi non satis 
videam, qua ralione debito versiculi modulo incom- 
modet ἐπισχώπτης᾽ hoc enim munimine opinionem 
illam praecipue tutlatur. vir magnus: .neque etiam 
abhorream ab hac voce reducenda in eodem auctore 
MH, 127. et 1V, 83. Kuehnio non refragante: credi- 
bile profecto est usum vocabuli insolentiorem tan- 
ÀAiam in MSS. peperisse varietatem: ad haec autem 
sl accesserit auctoritas Philostrati, rem esse confe- 
ctam pulo: at praelereundum mihi non est simili ]o- 
quendi forma /«Romauos usurpasse proscindere ali- 
quem, aut alicuius famam. Viüi tamen aliquid, 
ut censeo, in Philostrateo loco residet: nam ora- 
Aionem, uti legitur in vulgatis, bene conglutinatam 
et salis concinnam esse nemo literarum Graecarum 
non expers aflivmarit: levi vocum transpositione 
melius habebit: ἐπέχοπτεν αὐτοῦ τὰς διαλέξεις, ὡς 
μειρακιώδεις᾽ nisisi quis ante hoc probet: ἐπέχοπτεν 
αὐτὸν ὡς μειρακιώδη ταῖς διαλέξεσιν, λέγων elc, ma- 
ritandum enim cum genuino casu ἐσυκόπτειν. Sed 
ili Ταντάλου κῆποι, quibus orationes Pollucis Átbe- 
nodorus assimilabat, qui sint et quo sensu videan- 
iur intelligendi, "Tyrius sophista nobis aperiet : óo- 
κεῖν ἐμοὶ, inquit, τὸ χοῦφον τοῦ λόγου καὶ ἐπιπόλαιον 
φαντασίᾳ παρεικάξων οὔσῃ τε καὶ οὐκ οὔσῃ" scilicet 
auctoris nostri orationes, Athenodori si standum 
Sit iudicio, inani quodam verborum strepitu, et 
concinnitate. mentita referlae praeterfluebant, cum 
nihil in iis utile inesset ac fructuosum: non multo 
melior igitur auditorum erat sors, quam Tantali, . 
qui decipienda manu fugientia captabat poma: ante 
oculos vero habuit Athenodorus vulgari notissimam 

29.usu paroemiam Ταντάλου κῆποι et Ταντάλου κήπους 
τρυγᾶν, de qua praeter alios paroemiographi con- 
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sülantur et Suidas. Etsi. vero non parum Pollucis 
famae detractum iverit invidia, discipulis tamen: 
haud caruit, quorum multitudine cumprimis. so- 
phistae gloriari audebant: prodiit ex eius schola: 
Antipater, quem Adriano operam et. Polluci dedisse 
narrat Philostratus; sed postea Severo Imperatori 
fuit ab. epistolis: ᾿“δριανῷ uiv, inquit, καὶ Πολυ- 
δεύκει φοιτήσας ἀπὸ τοῦ Πολυδεύκους μᾶλλον ἥρμο- 
σται,. τὰς ὁρμὰς τῶν νοημάτων ἐκλύων roig τῆς 
μηνείας ῥυϑμοῖς. in quibüs itidem lineamentis non: 
obscuris corpus orationis Polluceae. depingitur.: 
Porro legitimum reliquit. filium bonorum magis: 
quam eruditionis haeredem: ἐτελεύτα δὲ ἐπὶ παιδὶ’ 
γνησίῳ μὲν, ἀπαιδεύτῳ δέ. Tandem quum anos 
octo el. quinquaginta exegisset, dienr obiit supre- 
mum: in quo tempore designando unauimis est. 
Philostrati et Suidae consensus: sub quo vero Cae- 
sare Pollux decesserit, cum id a nullo liquide sit 
traditum, nostrum non est peraccurate: defihire: 
Commodo tamen si fuerit superstes, non multunr 
supervixisse credo: videtur enim ab hoc extremo 
vitae spatio ad sophistici throni honorem evectus: 
quanquam. non ignarus sim quosdam admoduny 
juvenes etiam ad huius dignitatis gradum adscen-- 
disse:. hoc itaque si. probabili argumento niti con- 
cedatur, annis Imperatorum: computatis et in sum 
mam collectis, in Adriani tempora. natalem eius: 
diem. incidisse. oportet: Antonini enim. Pii, Marci 
Philosophi, et Commodi annos, quibus ad. imperii. 
Romani. gubernacula. sederunt, si una sumseris, qua-- 
tuor et quinquaginta conficiunt: his si quatuor alios: 

. adieceris,, numerum. habes annorum, quibus inter 
vivos fuit Pollux: Adrianus autem. orbi Homano: 

. praefuit uno et viginti annis: superos ergo videtur 
reliquisse noster vel sub. Commodo vel Pertinace.. 

ium de Pollucis vita, aliisque, quae ad eani: 
spectare videbantur, rebus: nunc, antequam ad in-- 

l £e nii eius monumenta transeamus,. alia. nos quae- 
admonent, quae praetermisisse religioni duco.: 

—Persuasum 1üit. hactenus eruditis viris inter. eos, 
. qui. Polluci. fuerunt inimicissimi, enumerandum: 

esse cum míaxime Lucianum: quin etiam- creditur 
. auctorem. nostrum Attico sale defricuisse, et n 



54 TIBERII HEMSTERHUIS 

eius effudisse caput, quae posteris conscripta reli 
quit in Lexiphane et rhelorum praeceptore: ego 
me rem non levem praestiturum arbitror, si hanc 
temere praeconceptam opinionem ex hominum ani- 
mis evellam; eademque me opera gratiam a Pol- 
luce magnam initurum spero, si foedissimam hanc 
ipsi labem abstergam. Primum quidem utrorumque 
aetatem congruere aut parum saltem distare con- 
cedam necesse est: variis enim e Luciani locis pa- 
iet, eum [floruisse sub Antoninorum imperio et 
Commodi: hac sane de re nemo Luciano paululum 
familiarior addubitet: legendus enim solus eius 
Pseudomantis seu Alexander, qui omnem, si cui 
quis est, scrupulum demat: in eo quidem dialogo 
δεὸν vocat Marcum Philosophum, ex quo recte 
collegit Vossius de Histor. Gr. ll. c. 18. eum de 
hoc Imperatore iam defuncto et in Deos relato lo- 
qui: huc accedit quod oraculum illud Alexandri 
mendax Antonini Pii et Marci aetate sit exortum, 
fallendique fecerit initium: ea vero de re Lucianus 
tanquam sibi comperta οἱ explorata, quaeque se 
contigerit vivente et vidente scribit, quod recte 
Marcilius cum alibi tum ad Philopatrim observa- 
vit: de hoc autem oraculo legendum suadeo pro- 
digiali doctrina virum Ezech. Spanhemium de Usu 
et Praest. Numism. p. 176. Demonax, cuius lau- 
dum liberalem egit buccinatorem Lucianus, iisdem 
vixit temporibus: inter alia vero meminit Herodis 
sophistae, quem Marci Philosophi praeceptorem 
fuisse Capitolinus tradit: sed operae fuerit pretium 
animum attendere ad illum Sostratum, quem Her- 
culem Graeci nominabant, cuius in primo Demo- 
nacle vitam se conscripsisse refert: hic Sostratus 
cum Herode iam seniore colloquutus est; ut narrat 
in eius sophistae vita Philostratus: putandum enim, 
Herculem illum, cuius a Philostrato fit mentio, 
quique se Agathiona denominari a Boeotis dictita- 
bat, non alium esse aut diversum ab hoc Sostrato, 
cuius se memoriam et res gestas literis illustrasse 
Lucianus testatur:. res illi lucide liquebit, qui Lu- 
ciani . Sostratum . cum .Agathione "Tyrii scriptoris 
componere non fuerit gravatus: igitur illi non vi- 
deo quo pacto ab errore turpi se liberare queant, 
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qui affirmare non dubitaverunt, Sostrati illius me- 
moriam, si unum, qui eius fecerit mentionem Lu- 
cianum excipias, penitus esse oblitteratam: sed lon- 
ius in hac re non procedam, quanquam in ea 
rte aliorum scrinia compilare non opus habererm. 

Jam nunc igitur in rem praesentem eamus: Lexi- 
phanes in hac disputatione ordinem occupabit pri- 
mum: de hoc dialogo ila scribit vir maximus I. 
G. Graevius, cuius in re literaria nomen dudum 
est pervulgatum, in politissimis ilis ad Lucianum 
notis: Per Lexiphanem in dialogo, qui hoc nomine 
inscribitur, intelligi Pollucem,* quu Onomasticon 
scripsit, im quo omnia, quae hic irridet, obsoleta 
verba inveniri, memini olim in scholiaste Luciani 30 
ἀνεκδότῳ legere apud 1s. Vossium τὸν πάνυ. Opi- 
nor equidem ipsum illum codicis Vossiani scholia- 
stem postremis Amstelaedamensium typis cum eru- 
dito orbe esse communicatum: nihil autem in eo, 
m ad Pollucem spectet eiusve Onomasticon, ad 

iphanem adnotatum invenio, ex quo mihi cogi- 
tare venit in mentem, memoriam forie optimo ho- 
mini imposuisse: verisimillimum enim videtur vi- 
rum summum, cum-in animo haererent, quae lege- 
rat a vetere commentatore ad Rhetorum Praece- 
ptorem observata, ad Lexiphanem retulisse, quod 
paulo post magis patebit: sed vir prudentissimus 
iudicium suum non interposuit, totamque rem in 
medio reliquit: eruditissimus iamen Kuehnius in 
praefatione, aliique etiam perdocli viri conceptis 
verbis affirmare non verentur ipsum in hoc dialogo 
perstringi Pollucem: ego vero ne probabili quidem 
argumento destinari posse et fulciri hanc opinio- 
nem existimo: quod enim quis obiiciat, omnia, 

e Lucianus ad risum prostituit, obsoleta verba 
— jn Pollucis inveniri Onomastico, adeo non verum 

—— est, ut etiam multa enumerare sit in promptu, quae 
frustra quaesiveris in auctore nostro: neforte meam 

.— ἄπ hac asseveratione fidem desideret lector, specimi- 
- mis ergo ex prima pagina quaedam apponam, unde de 
m. αὐ Ἢ non difüeil labore iudicium ferri possit: 

γράμμα τήτινον, vsoyuóv, ἀντισυμποσιάξειν, εἴρωνα 
aM 

'πεδοῖ καταβαλεῖν, εὔπορα ὦτα εἴο. Praeter haec per- 
um quoddam hominis inepte docti, quicunque ^ 
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demum is fuerit, Lucianum  traduxisse. scriptum, 
mihi quidem non dubitabile videtur: illud erat, me 
iudice, symposium seu convivium ad exemplar et 
aemulationem. Platonici. symposii. conformatum:. id 
ni fuerit verum, expedire mihi quemvis optem, quid 
sibi velint aut quorsum tendant ista Lexiphanis in 
dialogo primo: ἀντισυμποσιάζω vóv'Aolórovog ἐν αὐ- 
τῷ (τῷ συγγράμματι) Benedictum in sua versione hal- 
lucinatum esse credo: convivium. ab illo Aristonis 
diversum instituo: dixerim. equidem hoc loco ἀντι- 
συμποσιάζειν aplius significare i;/maginem seu. for- 
man. symposii Platonici in suis scriptis exprimere ; 
nisi quis maluerit, vicissim convipio excipere: sed 
hac de re statuet lector, prout placitum fuerit: ista 
quoque ex eodem selecta dialogo a. nostris stant par- 
libus: ξητῶ οὖν πρὸς ἐμαυτὸν, ὁπόϑεν τὰ τοσαῦτα xa- 
κὰ συνελέξω καὶ ἐν ὁπόσῳ χρόνῳ, καὶ ὅπου καταπλεί- 
δας εἶχες τοσοῦτον ἐσμὸν ἀτόπων καὶ διαστρόφων ὀνο- 
μάτων, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς ἐποίησας, τὰ δὲ κατορωρυγμέ- 
vc ποϑὲν ἀνασπῶν κατὰ τὸ ἰαμβεῖον, "OAoio ϑνητῶν 
ἐχλέγων τὰς συμφοράς. De Polluce neminem esse 
dicturum autumo, ipsum non pauca. nominum. 60-- 
rum, quae in Onomastico conliuentur,. per se con- 
finxisse, quippe qui summa cura et diligentia studuit, 
si quid rarius adferret et a communi consuetudine 
remotius, velerum auctoritate munire: porro ani- 
mum quaeso, lector attendat ad haec Lycini Lexipha- 
nem monentis et emendantis verba: καὶ μὴν κἀκεῖνο 
οὐ μικρὸν, μᾶλλον δὲ τὸ μέγιστον ἁμαρτάνεις, ὅτι οὐ 
σιρότερον τὰς διανοίας τῶν λέξεων προπαρεσχευασμέ- 
vog. ἔπειτα καταχοσμεῖς τοῖς ῥήμασι καὶ τοῖς ὀνόμασι, 
ἀλλ ἦν που ῥῆμα ἔχφυλον εὕρῃς, ἢ αὐτὸς πλασάμενος 
οἰηϑῇς εἶναι καλὸν, τούτῳ ζητεῖς διάνοιαν ἐφαρμόσαι» 
καὶ ξημίαν ἡγῇ, ἂν μὴ παραβύσῃς αὐτό που, κἂν τῷ 
λεγομένῳ μὴ ἀναγκαῖον ἢ communi nisi quis carue- 
rit sensu, in Onomasticon hoc-Pollucis quadrare non 
dicet: mihi prius quidvis persuaderi patiar, quam 
hoc ut credam: ubi enim.1illa in. Onomasticis locum 
habeant, ut quis ordine perversissimo verbis sensum 
quaerat, non sensui verba? praeterquam quod cum 
Polluci propriis aliquid. verbis propriaque sententia 
scribendum est, ut usu venit cum alibi saepissime, 
tum libr. VIII. tam. plane scribit, tantumque abest 
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ab obscuritate cascarumque vocum squalore, ut apud 
animum meum summopere mirer, qui potuerint. Pol- 
lucem cum Lexiphane viri doctissimi coaequare: ne- 
que adeo quenquam commoveat earum multas, quas 
collegit Lucianus, antiquiores voces in Pollucis itidem 
Onomastico reperiri: cum in eam saepissime curam 
incubuerit Pollux, ut veteriora quaedam nec tamen in- 
elegantia ex antiquis scriptoribus et comicisadnotaret: 
enki ego in re clara moror, in qua vereor, ut ar- 

y gumenta recensendo lectores fatigem. Lexiphanis tela, 
E quae ad pravum adhibuerant usum viri docti, depuli- 
ὌΝ mus ab auctore nostro: succedit rhetorum praeceptor, 

ἢ in quo amovendo maior erit et scruposior difficultas, 
Y cum veterum auctoritate premamur: sic tamen in hoc 
ἢ disputabitur, ut cuiuscunque liberam iudicandi fa- 

cultatem nobis oppignoratam nolimus. Disertis ita- 
E. que verbis in Pollucis ignominiam hunc libellum 

esse productum scholiastes non nimium vetustus 
allirmal: rem ex ipsius verbis cognoscamus: Φασὶν 
ὡς sig Πολυδεύκη τὸν ὀνοματολόγον ἀποτεινόμενον 
“Μουκιανὸν τοῦτον γράψαι τὸν λόγον" τέχνην μὲν οὐδ᾽ 
ἥν τινα λόγον παραδίδοντα, σωρὸν ὃὲ λέξεων ἀδιάκρι- 
τον ὑφίσταντα, καὶ ἴσως οὐκ ἀπὸ σχοποῦ ταῦτα τοῖς 
φήσασιν εἴρηται ἐπεὶ καὶ συγχρόνω ἄμφω “ουκιανὸς 
χαὶ Πολυδεύκης" ἐπὶ γὰρ Mágxov τοῦ αὐτοκράτορος; 
vilia quibus oppressus est locus, cursum nostrum 
impediunt, et sunt obiter removenda: scribe pri- 81 

ἡ mum τέχνην μὲν οὐδ᾽ ἥν τινα ἢ λόγον. deinde συνί- 
f σταντα, corradentem ut reponamus, Graeci sermo- 
a nis ingenium postulat: ἀδιάκριτον an. ἀδιαχρίτων 
T legas, parum. interest: hoc tamen malim: sed mul- 
τ ito etiam audacius maiorique cum fiducia verita- 
ὃ tem huius opinionis ille noster venditat ad haec iu 
ἡ extrema dialogi parte verba: πρῶτον μὲν oUx ἔτι πο- 

δεινὸς ὀνομάζομαι, ἀλλ᾽ ἤδη τοῖς Διὸς καὶ “ήδας παι- 
σὶν ὁμώνυμος γεγένημαι" auende sis: ᾿Ἐντεῦϑεν dvav- 

ῥητον, inquit, ἤδη,. ὡς Πολυδεύκην διασύρει. 0. πα- 
qe λύγος, εἴγε Κάστορος ἀδελφὸς Πολυδεύκης ὁ 4ή- 
ας, ᾧ οὗτος ὁμώνυμος ὁ διασυρόμενος. ῥητόρων δὲ- 

: δάσχαλος. Et obloquimur etiam tanto sponsore? sed 
. verba, quaeso; neque iudicet quis, nisi re 

prius diligenter cognita: Marcilius vir profecto non 
indoctus. huic. sententiae subscribit: Seriptus vide- 



58 TIBERII HEMSTERHUIS 

tur, inquit, zn Julium Pollucem , cuius extat Ono- 
zusticum. Hinc illud fere in fine huius dialogi: 
ἀλλ ἤδη τοῖς Διὸς καὶ Δήδας etc. Palmerius tamen 
homo doctissimus, cui Musae non minus quam Mars 
fuerunt propitiae, seu hanc eruditorum ignoraverit 
opinionem, seu prudenter dissimulaverit, ex eo, 
quem superius citavi, Luciani loco patere putat rhe- 
torem illum largissimis a Luciano conviciis perfusum 
primum Ilo9:wóv, deinde fuisse nominatum Zfióc- 
xovoov vel Ζιοσκουρίδην" ea sententia quanti sit 
ponderis, paulo post examinabitur: nunc illud mihi 
praecipiendum videtur, non usque adeo debere vete- 
ris illius commentatoris auctoritatem apud nos va- 
lere, ut quamvis alterius opinionis cogitationem men- 
ie nostra exculiat, nisi:rationes accesserint firmissi- 
mae: hic etiam observari velim, ipsum illum homi- 
nem primo scripsisse dubitanter χαὶ ἴσως οὐκ ἀπὸ 
σκοποῦ etc. quamquam poslea calidius quaedam effu- 
tiverit ad ista, quae nos cummaxime nobiscum facere 
putamus: ex hoc tamen ipso loco in eam incidisse 
cogitationem videntur, qui primi opinionis illius ex- 
literunt auctores. Praeterea Luciani scholiastes, id 
quod efficit, ut in ceteris fides eius deteriori sit loco, 
falsum et ineptum Polluci impingit crimen, quod 
nullam omnino artem aut rem dignam memoria tra- 
diderit: contra quem tum Philostratum tum etiam 
Suidam testes citare mihi posse videor, qui procacem 
hominis illius calumniandi libertatem suis testimoniis 
compescant: edidit enim in lucem non pauca et di- 
versi generis noster Pollux, quae cum aliis ,optimis 
antiquorum monumentis longinqua delevit aetas et 
eadem oppressit ruina. lam porro videamus, an in 
Pollucem conveniant, quae isto Luciani dialogo me- 
morantur: in quam rem cum plurima possint ad- 
ferri, pauca tantummodo eaque iudicio nostro prae- 
cipua excerpemus, ad quae ut animum accurate ad- 
vertat, lectorem etiam atque etiam rogo. Ὁρᾷς γὰρ 
ἐμὲ ὃς πατρὸς uiv ἀφανοῦς καὶ οὐδὲ καϑαρῶς ἐλευϑέ- 
gov ἐγενόμην ὑπὲρ ἐΞόϊν καὶ Θμουΐν δεδουλευκότος, 
μητρὸς δὲ ἀκεστρίας im ἀμφοδίου τινός. Haec, me 
iudice, Benedictus non male verterat, etsi non igno- 
rem aliter sentire viros praestantissimos: ut enim in- 
telligas illud ἐπ᾿ ἀμφοδίου τινὸς; qua voce bivium 
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rofecto Graecis nominatur, repetendum a praece- 
dentibus ἐγενόμην" sed cum in scriptis codicibus ἐπα- 
ροδίτου τινὸς legatur, non est quod pro recepta 

fentimà propugnem, ea tamen conditione, ut ἀχέ-- 
ὅτριαν τινὰ ἐπαφρόδιτον sic interpreteris: bellula 

dam et a veneris officio non aliena sartrix. 
Roiritius esse Pollucem oportet fateamur: sed pa- 
rentes eius tam vili loco fuisse et inhonestae sortis, 
non facile crediderim, cum patrem eius ut doctum 
Philostratus collaudet: quanquam non sim nescius, 
id minime obstare, quo minus in tenui quis natus sit 
fortuna: forte etiam nonnemo suspicetur, Philostra- 
tum eo parentum Pollucis non fecisse mentionem, 
quod humili essent conditione: sed nihil est in hoc 
argumento speciosi, cum saepe Philostratus plurium 
sophistarum originem et parentes reticuerit, quos 
tamen nobili genere et illustri familia prognatos 
aliunde certum est: sed alia supersunt. Exinde vero 
pro deliciis se cuiusdam illiberalis amatoris voluptati 
et libidini deserviisse refert ille rhetorum praeceptor: 
postea meliorem se nactum esse fortunam inscientia 
et impudentia quasi viatico quodam usum: tandem 
mulierem quandam observavit septuagenariam, vel 
potiusjcum ea habitavit, γραῖ ἑβδομηκοντούτιδι óvvg- 
«462, cuius etiam omnium bonorum haeres testa- 
mento factus fuisset potitus, nisi servulus quidam 
detestanda malitia eum emisse venenum ad hanc ex- 
tinguendam fuisset indicio: hac itaque spe cum exci- 

1 derat, ad forum se contulit, et quamquam causas 
A ageret infelicissime nulloque successu, ianua tamen 
Ἢ viridi palma erat insignis: hoc enim monumento 
j testatum voluerunt causarum actores, se ea esse et 

᾿ ^ 
1 
I 

p 
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industria et prudentia, ut perpetuas reportarent a 
artibus victorias; vitam cognoscis omnibus flagitiis 

inquinatissimam , quae si sic fuit in aperto posita, ut 
neminem aut perpaucos lateret, et scriptis etiam 
exagitaretur, miror equidem, quo pacto Marcus Im- 
perator ad hominem tali existimatione Commodum 

i suum. deduxerit informandum; in primis cum mo- 
Ἢ res eius ferociores, referente Capitolino, studuerit 
" emollire et a rperdito luxu ad. virtutem avocare: his 

addi:potest, quod Pollux fuerit cum uxore, ex qua 39 
legitimum etiam suscepit filium, ut supra docui: 

— ^ - Aut Mx - τς ἜΠΟΣ e E cu e e 
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alqui rhetorum ille: praeceptor septuagenariam ha- 
buit et edentulam;, cui diutissime spe praedae blan- 
ditias fecerit: postremo rhetorum praeceptor forum 
calfaciebat, ex eoque negotio: omnes suas parabat di- 
vitias, cum satis sit exploratum iuvenibus in arte so- 
phistica. erudiendis Pollucem praefuisse, et thronum. ἡ 
obiisse Atheniensem : non quidem me fugit. sophistas 
etiam creberrime causas egisse: sed id nihil ad hanc: 
rem et Pollucem. Denique unde maximum sibi prae-- 
sidium adversarii comparatum putant, in eo spen 
opinionis nostrae ponimus modo non tolam: perten- 
dunt enim in istis, πρώτον᾽ μὲν ovx ἔτι ποϑεινὸς Ovo- 
μάξομαι, ἀλλ᾽ ἤδη τοῖς Διὸς καὶ “ήδας παισὶν ὁμώνυ- 
μος γεγένημαι" Pollucem tantum non. digito et. nomi- 
nalim designari: magnuum profecto lenocinium: in- 
cauto hac re obiiciatur:. sed. omnem illius argumenti. 
probabilitatem.disiecit sagacissima Palmerii coniectu- 
ra: Ζιόσκουρον᾽ scilicet, vel, quod potius amplector, 
“ιοσκουρίδην hominem itlumjappellatum, quem tan- 
topere Lucianus sibi deformandum:. proposuil :: nam 
si quis Διὸς καὶ Zug παῖδας dicit, non alterum ex 
ilis, sed utrosque Dioscuros siguificat: sic enim et 
Horatius: Dicam et Alciden, puerosque Ledae Hunc. 
equis, illum superare. pugnis. Nobilem etc. .Quod. 
si Pollucem habuisset ante oculos Lucianus, quis du- 
bitabit eum fuisse scripturum τῷ zftóg καὶ Δήδας παιδὶ, 
aut simili modo. Dioscurides ea aetate et multi fue- 
runt et spectatissimae. virtutis ac doclrinae, ut. alibi 
ostendemus; sed huius memoriam ex scriptis vete- 
rum tum sua. malitia vitaeque improbitas, cum 
temporis diuturnitas videtur erasisse, Restat aliquid 
in Palmerii sententia, quod. probandum non censeo: 
cum enim illum rhetorum: praeceptorem prius exi- 
stimat vocatum Ποϑεινὸν,, minus bene Luciani men- 
tem perspexit, quae haec est, nisi me totum mea fal 
lit ratio; non amplius illum. vocari ποϑεινὸν, quo 
scilicet modo. delicias compellare consueverant amas 
tores, bel/um:, amcbilem, sed suo iam proprio no— 
mine gaudere, adeoque vinculis alienae potestatis et 
libidinis esse: exsolutum.. Hactenus optime de- Pol- 
luce: meo, cuius incredibilis quidam. amor animuni 
meunr insedit, me: commeritum esse existintfo,. cuius 
famam et bonum irm re literaria: nomen: temere turpi 
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calumniae non prodendum censebam: id vero mihi 
multo magis eliam optandum est, ut non minus ipsi 
mihi quam veritati meisque lectoribus satisfecisse 
"videar, non quod aliorum sentenlias opinioni meae 
.ohli cupiam, ,nam proprii quemque iudicii trahit 
voluptas, sed quia singulari adfectu Polluci faveo. 
«Qum hoc vero nostro Polluce ne quis confundat 
istum, cuius meminit in Demonacte Lucianus: ᾿Επεὶ 
δὲ .Ηρώδης ὁ πάνυ ἐπένϑει τὸν Πολυδεύκη πρὸ ὥρας 
ἀποθανόντα" paulo inferius: Περὶ μέντοι ᾿Ηρώδον 
ἔλεγεν ἀληθεύειν τὸν Πλάτωνα φάμενον οὐ μίαν ἡμᾶς 
ΔΝ ἔχειν' οὐ γὰρ εἶναι τῆς αὐτῆς ψυχῆς ᾿Ρηγίλαον | 
“καὶ Πολυδεύχη" ᾿Ρηγίλλαν, me probante, Marcilius . 
restituit: ille vero Pollux, cuius hic mentionem fa- 
ctam vides, alumnus erat Herodis, quem cum aliis 
propter singularem ingenii morumque praestantiam 
et bonitatem a pueris eduxerat: memoriae prodidit 

' dane rem Philostratus: ἀλλ᾽ ᾿Δϑηναίοις ἀπάνϑρωπα 
ἐδόκει ταῦτα οὐχ ἐνθυμουμένοις τὸν ᾿“χιλλέα καὶ τὸν 
“Πολυδεύκη καὶ τὸν Μέμνονα, οὺς ἶσα γνησίοις ἐπέν- 
ϑησε τροφίμους ὄντας, ἐπειδὴ καλοὶ μάλιστα κἀγαθοὶ 

, γενναῖοί τὲ καὶ φιλομαϑεῖς καὶ τῇ παρ᾽ αὐτοῦ 
τροφῇ πρέποντες" videtur autem Herodes istis pueris 
imposuisse nomina ab heroibus ducta, quod olim 
insolens non erat. Haec autem etsi ab ingenio at- 
iento non diíficulter animadvertantur, novi tamen, 
qui pudendo errore nostrum Pollucem et illum He- 
rodis non differre defenderet, Praeterea alius etiam 
in mundo fuit Iulius Pollux, qui orbis terrarum fa- 
$tos a rerum principio ad Valentis aetatem perduxit; 
qua ipsa re Polluce nostro longe inferiorem esse li- 
quet: huius plerosque viros doctissimos, qui de Ono- 
masticographo scriptis aliquid mandaverunt, men- 
tionem fecisse reperio: inter alios adeundi Colome- 
sius in Bibliotheca Selecta, I. G. Vossius de Hist. 
Graec. lib. IV. c. 17. Faber in Dissertatione de Lexi- 
cographis, in primis autem Lambecius ad G. Codini 
Excerpta p. 143. ubi luculentum huius auctoris frag- 
men protulit; et pag. 163. Postquam Pollucis histo- 
riam, qua fieri potuit a me accuratione, sum perse- 

tus, sequitur, ut de scriptis eius et operibus iti- 
| n nonnihil disseratur, quem nostrae praefationis 

.. locum qua potero brevitate perficiam. Quae Suidas 
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enumeravit, ommibus est legendi potestas.  Philo- 
stratus, ut aequabilem nec incomtum ostendat ora- 
tionis tenorem habuisse nostrum Pollucem, has ex 
uodam eius scripto reliquias servavit: ὁ Πρωτεὺς 

ὁ Φάριος, τὸ ϑαῦμα το Ὁμηρικὸν » πολλαὶ μὲν αὐτοῦ 
καὶ πολυειδεῖς αἵ μορφαί" καὶ γὰρ ἐς ὕδωρ αἴρεται, καὶ 
ἐς πῦρ ἅπτεται, καὶ ἐς λέοντα ϑυμοῦται, καὶ ἐς σῦν 
ὁρμᾷ, καὶ ἐς δράκοντα καὶ ἐς πάρδαλιν ἄττει, καὶ δέν- 
Ógov ἣν γένηται κομᾷ" quae mihi commoda quadam 
et naturaliter grata suavitate videntur delibuta : post- 
'ea, Philostratus alio quodam specimine demonstrat, 
quaenam fuerit Pollucis declamantis scribendi dicen- 

33 dique ratio: istius autem declamationis, unde quae 
sunt ad illam rem desumsit, seu cuius potius illa 
continent argumentum, titulum fuisse Νησιώτας, 
perquam legenti Philostratum verosimile fiet: cum 
vero inter labores alios Pollucem edidisse Μελετὲς 
Suidas commemoret, uon alienum a probabilitate 
mihi videtur, in isto declamationum volumine exti- 
tisse hos ΝΝησιώτας" sed haec sciamusne an ignoremus 
parum attinet. Porro manu descriptam Onomasti- 
cographi Arcadiam, quam Suidas ᾿Δρκαδικὸν appel- 
lat, in Budensi bibliotheca reperiri indicat e Gesnero 
I. G. Vossius de Histor. Graec. IV, 17. Sed inter 
Pollucis opera maxime hominum. elegantiorum tu- 
lisse calculos eius Onomasticon, ex eo comperire 
licet, quod prae ceteris omnibus voraginem illam 
praestantissimorum auctorum vetustatem dico effu- 
gerit: de hoc igitur paulo maiori cum cura mihi di- 
cendum constitui: quod ut ordine fiat et legitime, 
quosdam mihi limites praefinivi, ut primo nimirum 
loco de Onomasticis generaliter, componendi ratione, 
eorumque variis scriptoribus agam; tum deinde de 
nostri Pollucis Onomastico capitulatim disputem. A 
vocum vero notatione rei expediendae ducendum 
esse initium viri literis humanioribus cultissimi san- 
xerunt; quorum ego statutis libentissime morem gero. 
᾿Ονομαστιχὸν igitur βιβλίον, ut plene Pollux effert 
lib. IX. praefat. et in Labbaei codice fuit scriptum, 
nemo dubitabit, quin descendat a vocibus ὄνομα et 
ὀνομάξειν, nominare , nomina imponere; Onomasti- 
corum itaque munus est, commoda rebus nomina 
imponere, et docere quibus verbis uberiore quadam 
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.et florente elegantia rem unam designare possimus: 
non enim in Onomasticis tanquam proprio quodam 
Joco de vocum difficiliorum interpretationibus age- 
batur, sed quo pacto propriis res quaevis et pluribus 
insigniri possent verbis: nullus autem huic tracta- 
tioni generalis praescriptus erat ordo; sed pro lubitu 
talem quisquis adhibebat, qualem mente concepisset, 
in quo rerum potius aequalitatem et congruentiam, 
quam literarum seriem sequebatur: non potuit ta- 
men non fieri, quin multae in hoc scribendi genere 
obscurorum nominum aut antiquatorum insererentur 
interpretationes, quod satis etiam ex nostri auctoris 
Onomastico constat: cum enim certa res incideret, 

quae denotabat rarior esset et tantum non ob- 
soleta vox, illa legitimo iure explicabatur: quod eo 
magis fieri necesse fuit, quia, si quidem opportunis 
vocibus res erant signandae, monstrari debebat id 
quod uum erat vocabulum ad rem esse apposi- 
tum: hinc etiam usu venit, ut frequentissime vete- 
rum scriptorum loca et auctoritates adhibeantur: 
maxime vero id erat necessarium, si vocis cuiusdam 
probitas minus esset spectata, aut si speciem aliquam 
novitatis praeberet: ipsum ea de re monentem audi 
Pollucem in epistola libr. X. praemissa: χαὶ διὰ 
τοῦτο καὶ πλείους ἐπηγαγόμην ἐνταῦϑα τοὺς μάρτυ- 

ig, ὅτι τὰ πλείω τῶν ὀνομάτων ἀπολογίας ἢ ϑράσους 
εἴτο᾽ idemque de omni Onomasticornum usu sic ali- 

bi scribit: μηνύει δὲ ὅσα vs συνώνυμα, ὡς ὑπαλλάτ- 
τειν δύνασθαι, καὶ οἷς ἕκαστα ἂν δηλωθείη" πεφιλοτί- 
amat γὰρ οὐ τοσοῦτον εἰς πλῆϑος, ὁπόσον εἰς κάλλους 
ἔρον: quae cum elegantissime dixerit auctor no- 
ster, perconcinne a meo Lederlino sunt versa: nec 
tantum in verborum copia congerenda, quantum in 

. delectus venustate laboris insumtum est: similem 
adhibuit loquendi formulam Aelian. H. V. III, 1. οὐκ 

| ἀνθρωπίνης χειρὸς ἔργα, ἀλλὰ φύσεως αὐτόματα εἰς 
κάλλος τότε φιλοτιμησαμένης᾽" ad quem locum per- 
docta est summi Perizonii nota. Ad illam autem rem 
quod attinet innumeras in Onomasticis reperiri glos- 
sas, sic eo de negotio sentit eruditiss. Maussacus in 
critica dissertatione: ef tazen quis ignorat in He- 
sychii praesertim et Etymologi operibus innumeras 

. glossas contineri, ut et Suidae sylloge et Pollucis 
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᾿οΟνομαστικῷ. Ex dictis clare elucet, quae sit diffe. 
ritas inter Onomastica, lexica et glossas. Lexica 
enim.et glossae scruposiora nomina studiosius ex- 
planabant, et in ordinem literarum plurimum di 
rebantur: eam ob rationem meminit Eustathius Z- 
ξικοῦ παλαιοῦ κατὰ στοιχεῖον, et alibi τοῦ γράψαντος 
ἐν στοιχειακῇ τάξει λέξεων" quae res, si id ageretur, 
pluribus exemplis stabiliri posset: id tamen probe 
compertum habeo, sub primis lexicorum incunabu- 
lis haec temere fuisse composita, nullaque literarum 
serie servata: sed poslea, cum animadverteretur 
eam scribendi rationem non parum incommodare 
quaesituri lectoris utilitati, in desuetudinem ferme 
hic indigestus lexica et glossas componendi modus 
abiit: quod'tamen si quis expositionem vocum diffi- 
ciliorum libro complecteretur mullo ordinis habito 
respectu, talia volumina plerumque solebant cvgu- 
μίκτων, συμμίκτης λέξεως. χρηστομαϑείας etc. titulis 
inscribi: de hoc autem argumento non pauca possem 
nec inutilia forte cum lectore communicare, ut non 
vulgaria nec contemnenda praestantiss, Maussacus 
super eo scribat in dissertatione critica, quem ipsum 
tamen quivis aequus rerum aestimalor sua debere 
pleraque doctissimo Wowerio non ibit inficias. Hic 
non inutilis a nobis instituatur quaestio, ad quam ni- 

$4mirum grammatices partem 'Onomastica pertinere 
sint censenda: de lexicis et glossis idem hoc quae- 
situm fuit ab eximiis literarum columinibus Wowe- 
rio et Maussaco: hic autem praenotandum est, quod 
tres grammatices esse partes literati veteres tradide- 
rint, τεχνικὴν, ἐξηγητικὴν et κριτικήν" in quibus ex- 
pc et declarandis ne commorari necesse. ha- 
eam, fecit laudatissima Wowerii et Maussaci indu- 

stria: qui vero cognoverit formam «secundae gram- 
matices partis, confestim istius esse ditionis Onoma- 
$lica perspiciet: versantur enim cum in rerum tuni: 
in verborum explicatione, quae suis quaeque locis 
usurpanda diligenter assignant: sed praeterea nemo: 
negare ausit, haec omnino opibus illius supremae et: 
nobilioris grammaticae partis indigere: iudicandum 
enim saepissime de bonitate et pravitate vocabulo- 
rum, genuinis auctorum et nothis scriptis, aliisque 
quam plurimis rebus, quarum. proprius -est in critica 
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locus. Indolem Onomasticorum et usum rite defor- 
mavi, suisque depinxi coloribus: porro nobis viden- 
dum est, num et ab antiquitate haec scribendi mate- 
ria commendetur, et praecellentium auctorum cele- 
britate sit nobilitata: hic equidem non vereor affir- 
mare cum ipsam rem tum etiam nomen longe vetu- 
slius esse lexicis aut glossis, quorum origo et prima 
initia a viris eruditis non ignorantur: ne dictis fides 
desit, ordine recensebo laudatos in veterum monu- 
mentis Onomasticorum scriptores, Primus autem, 
quem Onomastica conscripsisse accepimus, Orpheus 
est, sed oratione numeris carminum adstricta: testis 
huius rei Suidas in ' OggsUg, quo loco inter alios Or- 
phei libros enumerat ᾿Ονομαστικὰ ἔπη «6. ἃ quibus- 
dam vero Brontino pervetusto scriptori hic foetus 
adscribebatur:. nam. eorum plurima, quae Orphei 
raeferebant nomen, titulum mentiri credebantur: 
actum enim frequenter, ut illustris alicuius viri no- 
mine abuterentur, ab eoque suam emendicarent au- 
cloritatem, quo commendatius esset opus, magisque 
lectores alliceret ficti nominis splendore: nimium 
autem arguta est doctissimi Eschenbachii coniectura 
in eius Epigene opere pererudito : scilicet existimat his 
versibus Orpheum tradidisse nomina deorum: Athe- 
nagoras enim et Athanasius scriptum reliquerunt no- 
mina deorum Orphei esse inventum, cuius vestigia 
Homerus ceterique dein poetae sunt sequuti : convenit 
autem exacte haec expositio perquam ingeniosa cum 

. Onomasticorum lege, quam supra descriptam dedimus: 
ad hoc forte pertineant opus, quae leguntur apud Ma- 
crobium lib. I. c. 18. nisi quis ad Orphei theogoniam 
referre maluerit. Haec Orphei Onomastica reposuit 
quoque inter alios principis theologi libros ^n pend 
üssimus Fabricius Biblioth. Graec. lib. I. c. 19. idem- 
Had se non meminisse scribit, alibi praeterquam apud 
uidam istius scripti mentionem reperiri: Eschen- 

bachius tamen unum alterumque e Diodoro Siculo et 
Clemente produxit locum, quae putaverit ex his 
Onomasticis desumta. Ab Orpheo secundas tenet 
Democritus, nomen. inter antiquos sapientiae antisti- 
tes vel maximé conspicuum, qui erudilionis suae 
famam omnimodis ad posteros scriptis propagavit: 
huius ingenio non tantum arcanioris philosophiae 

Pollux Fol. f- e 
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studium infifiita debuit, sed etiam non tralaticio more 
δὰ amoeniorum literarum cultum animi judustriam 
adiunxit, ad cuius utinam exemplum philosophiae 
recentioris áuctóres se Ccomposuissent, minus in ea 
forte barbariei esse, multo autem plus lucis. Diogenes 
Laertius ià extrema Democriti vita dictis fidem faciet : 
Movóixà δὲ τόδε' Περὶ δυϑμῶν καὶ &ouovige" Περὶ zouj- 
δεως᾿ Περὶ καλλόσύνης ἐπέων" Περὶ εὐφώνων καὶ δυσφώ- 
yov γραμμάτων" Teo Ομήρου ἢ ὀρϑοεπείης χαὶ γλωσ- 
ὀξῶν (inalo separatim Περὶ γλωσδέων) Περὶ ἀοιδῆς" Περὶ 
δημάτων' ᾿Ονομαστικόν' Μουσικὰ veleres appeilabant 
literas humaniores, quae Musis doctrinae praesidibus 
$ünt cürae: totum véro Diogenis adscribendum duxi 
Jocum, ut sine controversia liqueret eiusmodi fuisse D :- 
mocriti Onomasticon illud, quod ad hanc nostram spe- 
ctet materiem : tituli enim aliorum librorum vici inon 
obscure declarant, haud uno in opere de nominibus eo- 
rumque adhibendorum apta ratione a philosopho Ab- 
déritano fuisse traclatum. Non autem accedo ad Me- 
nagii sententiam legentis Περὶ Pyudtov1] Ὀνομαστικόν" 
multum enim ab Onomasticorum forma distat illa Περὶ 
“Ῥημάτων maàteria, siquidem ad primam grammatices 
partem pertineat, adeoqueingulari libro sit exponenda. 

"ÜTerüo «consistit loco Gorgias sophista, cuius 
olim in bibliothecis extitisse doctorum hominum 
Onomasticon ex solo quidem Polluce, si memoria 
non fallit imprudentem, cognovimus: ipse tamen 
eum Gorgiae laborem nescio quo jüre spernit: 'Ovo- 
μαδτικόν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίᾳ τῷ σοφιστῇ, ov- 
TOOL μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικὸν, εἰς δὲ πεῖραν ἐλϑεῖν 
ὀλίγου λόγου. Praefat. libr. IX. Gorgias autem hic 
est insiguis ille Leontinus sophista, qui princeps ner- 
vos, splendorem et numeros orationi addidit: fre-. 
quens est éius mentio in Bruto Ciceronis, et vi- 
tam luculenter enarravit Philostratus libr. I. de 
vit. sophist. Putatur étiam Onomasticon edidisse 

85 Herodianus grammaticus: sagacissimus noster lun-- 
germannus illius fecit mentionem ad epistolam 
&uctoris nostri primam: sed cum totius rei fundus 
sit Etymologici Magni pater, eius verba produci 
oportet, et accuratius expendi: λέγουσι δέ τίνες, 
ὅτι iv τοῖς Ἐπιμερισμοῖς Ἡρωδιανὸς λέγει, ὅτι με- 
τοχή ἐστι κυδαίνω, ἐχύδηνα, κυδάναντος, καὶ κατὲ 
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E , MAD" ^ 8. bm Φ ᾿ 
λέγειν ἥπερ μετοχήν᾽ τὸ γὰρ νοματιχὸν αὐτοῦ cuo- 
e$ εἶναι" οἱ δ᾽ ᾿Επιμερισμοὶ οὐκ εἰσὶν αὐτοῦ 

Ἐξ» ) 

est, utra potior sit iudicanda: Sylburgius homo prae- 
stantis iudicii ἐν δὲ τῷ ᾿Ονοματικῷ reficiendum exi- 
Stimavit: rectisime, me ente: aperte nobis 

ει τοῦτο ἀπὸ τοῦ κυδάν * ἐν δὲ τῷ ᾿Ονοματι- 
πὰ ὄνομα λέγει εἷναι αὐτὸ, ó 
φασὶν οἵ παλαιοὶ, ἤπερ τοῖς Ἐπιμερισμοῖς" τοῦτο μὲν 

D . ἑώρων δὲ εἰσὶν 

)v sed et ᾿Ονοματικὰ fuit: praestat affir- 
malionem meam Eustathius ad Odyss. 1I. àv δέ 7 
Toig ᾿Ονοματικοῖς τοῦ Ἡρωδιανοῦ φέρεται. ὡς ἐκ 
τοῦ μάρτυς γίνεται κατά τινα διάλεχτον τροπῇ τοῦ 6 

Ὁ ὁ μάρτυρ. Cum autem sic, ut posui, utrisque 
Eustathii locis editio Romana prae se ferat, mirari 
subit, qui contigerit, ut in indice auctorum ab Eu- 
stathio adductorum, quem in Bibliotheca Graeca 

licae luci doctissimus Fabricius commisit, utro- 
raesentetur ᾿Ονομαστικὸν, cum scriptum 

dejen, haec enim est germana lectio, "Ovopunkóe. 
lllud autem Herodiani volumen, quin ipsis rebus tra- 
ctandique modo multum ab Onomasticorum abfuerit 
forma, non dubitabit, si quis animum ad solam at- 
tendat inscriptionem: βιβλίον enim ᾿Ονοματικὸν iuré 
nominabatur, in quo de nominibus, eorum natura, 
mutatione et perfecto scribendi modo agitur: in hanc 

vero curam incubuise Herodianum in hoc 
ioto volumine, satis superque ea, quae proferunt 
Etymologus et Eustathius, demonstrant: pertinuit 
igitur hic liber ad primam grammatices partem, 
Quae veyvuxy Üioitur $eu μεϑοδικὴ, in qua modo mon 

e2 
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semper Herodianus fuit versatus; quod ipsunr pro- 
fecto simul indicat et satis clare Onomasticon et 
Onomaticon differitatem: forte non. dissimili fuit 
argumento Democriti Περὶ ῥημάτων" sed de Palame- 
dis Eleatae grammatici ᾿Ονοματολόγῳ quid statuen- 
dum sit equidem ignoro: Suidas illud eius opus no- 
minat in Παλαμήδης" certe nostrum Pollucem appel- 
lat ὀνοματόλογον Luciani commentator: sive quis 
igitur eum librum Onomasticis persimilem velit, sive 
potius, quae differentia non parva est, Herodiani 
Onomaticis, in ea re non disputabo. Denique quod- 
dam Onoemasticon Laüno Graecum prodiit Argento- 
rati 1536. Calepino praefixum, veteris et bonae 
nolae: eam igitur ob rationem. postea fuit etiam in- 
sertum Caroli Labbaei Glossis: recte vero huic libro, 
quisquis. fuerit auctor, nomen fecit Onomasiicon: 
nam Graecis vocibus nomina Latina expressit, seu 
vocabulis Latinis adscripsit voces Graecas, quibus 
commode designari possent, Sed ad Pollucis Ono- 
masticon tandem veniendum est. Nunc optime dis- 
cerni potest, an magis conveniat huic Pollucis libro 
titulus Onomastici an Onomatici: posterius enim 
quosdam praelulisse MSStos indicium fecit egregius 
noster Iungermannus ad libr. I. segm. 2. nemo tamen, 
ut credo, hoc affirmaverit, si recte perspectam habeat 
magnam Onomastici et Onomatici distantiam, quant 
perspicue designavi: igitur ᾿Ονομαστικὸν praeplacet ; 
sic enim epistola nona noster Pollux, ᾿Ονομαστικόν 
τι βιβλίον" in epistola vero prima ᾿Ονομαστικὸς ne 
legatur an ᾿Ονομαστιχὸν, parum, me iudice, refert: 
attamen nec ego spreverim illam codicum inscriptio- 
nem ᾿Ονομαστιχά " hoc enim exemplo superius 'Ovo- 
μαστικὰ produxi Orphei, seu ut Suidas, "'Ovouecruxd 
ἔπη; momentum huic coniecturae facit, quod Pollux 
singulos Onomastici libros particulatim et composue- 
rit et ediderit: id ex eo abunde liquet, quod cuique 
literas volumini praefixerit, quibus operam suam 
Commodo dedicatam probaret ac commendaret. Prae- 
terea librum primum, et post hunc quosdam forte 
alios, cum Marcus philosophus adhuc esset in vivis, 
construxil: ne quae superslitet dubitatio, adverte, 
uaeso, haec in epistola prima: τῆς μὲν ovv ἀρετῆς 

ἔχεις τὸ μάϑημα ἐν τῷ πατρὶ, τῆς δὲ φωνῆς, εἰ μὲν 
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ἦγεν αὐτὸς σχολὴν, παρεῖχεν ἄν σοι τὸ ἡμῶν ἐλάχιστα 
δεῖσθαι" ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνον ἡ σωτηρία τῆς οἰχουμένης 
ἀσχολεῖ, ἔγωγ᾽ οὖν ἕν ys τί σοι πρὸς εὐγλωττίαν Gvu- 
βαλοῦμαι" sed in literis libro octavo praefixis iam 
tum se tironum Atheniensem fuisse nactum manife- 
slo declarat; ad quem dignitatis gradum Commodus 
Caesar, parente 1am defuncto, Pollucem provexit: 
cum itaque singulatim Onomastici libros perfecerit 36 
Pollux, singulo, cum in lucem daret, Onomastici 

. titulum praescripsit: postquam vero in unum omnes 
. eorpus sunt collecti, ᾿Ονομαστικῶν titulo debuerunt 
.  àuscribi: sed in commutanuda huius libri inscriptione 

liberius aliquantum, quae eorum est consuetudo, 
egisse librarii videntur; in qua re eos confudit cum 
similitudo ᾿Ονομαστικοῦ et ᾿Ονοματικοῦ, tum quod 
unam rem ab altera non distinguerent. Onomasticon 
vero Pollucis nonnullo apud eruditos fuisse numero 
hinc constat, quod ex omnibus viri scriptis ad no- 
stram sola perverint aetatem, quam ob rem literis 
humanioribus non mediocriter gratulamur: sed post 
ipsa eorum initia, longa quadam oblivione videntur 
fuisse sepulta: non enim ex iis, qui proximi fuerunt 
iemporibus auctoris, temere quenquam reperies, 
qui Onomastici fecerit mentionem;-aut illud ad te- 
stimonium advocaverit: quin vero, si Philostratum 
excipias, ipsum Pollucis nomen non credo a quo- 
quam istius aetatis scriptore esse laudatum: sed de- 
cimo et undecimo praecipue post Christum seculo 
revixit, et quasi reviruit Pollucis cum Onomastico 
suo nomen: post hoc enim temporis qui literis ali- 
quid mandaverunt, non raro Pollucis hoc Onomasti- 
con adhibuerunt. Suidas, praeterquam quod brevi- 
ler eius vitam et scripta sit complexus, nonnulla vi- 
detur hinc inde excerpsisse, de qua re monitum est 
aliquando in notis De Etymologo vide quae 
notavi ad IX, 52. Luciani scholiastes auctorem no-. 

— strum non simplici vice nominat. Sed plurima de-. 
. scripsit e Pollucis Onomastico, et in suum cum ipsis. 
—. plerumque erroribus lexicon transfudit Phavorinus 
— Camers: nomen tamen Onomasticographi nostri per- 
—— raro apposuit: quod si quis animo vacuo et ab aliis 

curis soluto Pollucem et Phavorinum inter sese com- 
parare institueret, non exiguum laboris fructum me 

Vo MULT TWPRER 
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sponsore reportabit.. Praeterea haud pauca non ad- 
modum antiquus Anthologiae scholiastes e Pollucis 
Onomastico desumsit: sed hic ingenue, quod omnino 
laudandum, cui quaeque referret accepta confessus 
est: hunc autem commentatorem  perdiligenter 
excussit nosterlungermannus, et si quae ad Pollucem 
pertinerent suo singula loco congessit. Thomas etiam 
Magister Pollucis adhibuit auctoritatem, sed in hoc 
solo tantum loco: Ναὸς ἐπὶ ϑεῶν, σηκὸς ἐπὶ ἡρώων" 
οὕτω γὰρ καὶ Πολυδεύκης λέγει" in quibus eum Pollu- 
cis Onomasticon ante oculos habuisse non dubitabit, 
qui primum libri primi caput perlegerit, "landem 
factam Pollucis reperi mentionem in vetusto Theo- 
criti commentario, quem pleramque partem inedi- 
tum bibliotheca Lugdunensis servat: ipse locus non 
est in promptu, quem alias erudito lectori lubentissi- 
mus impertivissem. Non autem mediocriter ea res 
in admirationem me rapit, quod Eustathius perdili- 
geus et curiosus scriptorum recentium lector nun- 
quam Pollucis meminerit, neque etiam ita scripserit, 
ut videri queat e Pollucis Onomastico quiequam de- 
cerpsisse: sed non est, quod illa res sollicitet aut im- 
ediat. Laudibus autem non contemnendis nostri 
'ollucis Onomasticon effertur ab illo iamborum au-- 

ctore, quos e codice bibliothecae Parisinae Lederlinus. 
noster protraxit: librariis enim, quod paulum hu- 
maniores non fugit, non erat insolens, ut aut ipsi 
carmen aliquod pangerent, aut ab alio componi cu-. 
rarent, quod laudes contineret istius scriptoris, quem 
venum exponebant: nam illud ad huius commenda- 
tionem haud parum conferre videbatur: reperiuntur. 
itaque non raro in veterum codicum frontispiciis ver- 
siculi quidam ad ipsum auctorem collaudandum fa- 
cti: sed operae mihi pretium videtur, hos iambos, 
propter singularem eorum pro ista aetate suavitatem 
et elegantiam, vitiis, quibus omnis illorum obductus 
est nitor, expurgare, ut saltem a lectoribus intelligi 
queant: praestantissimus enim Lederlinus noster fi- 
deliter hos exscribere fuit contentus, quomodo inve- 
nerat in MS. Legendum igitur in secundo versu: 
Τρέφεις καὶ ὀλβίξεις" quod facile mihi perspicaciores 
concedent: sed tertius vulnus alit multo altius sana- 
tuque difficilius: rem ipsani non vane me tetigisse 
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puto: ᾿δνηρότως ἐτύχησα τῆς πανόπερμίαφ᾽ altamen 
πὰ λη in codicibus suprascriptum alio quoque men- 
tem deduxit: aptissimum euim videtur dzéAevéa: 
postea felici coniectura Berglerus noster πσολυχρού- 
vovg, cum antea scriberetur zoAvxgóvovg. ln se- 

autem, quis non videat reponendum &guoc- 
* ad hanc nos vocant 74 oM mE ra p 

carminis es, qui ierunt in & ^v* denique 
versu ες abe εὖσ eie istis UN veiitudis 
abstinebo propter summam facilitatem, ne sibi fa- 
ctam queratur iniuriam eruditus lector. Eo deveni- 
mus, ut de codicibus Onomastici MSStis quaedam 
itidem in chartam sint coniicienda. Sciendum igitur 
operis huius bene multos extare libros manu descri- 
ptos, non omnes tamen eiusdem probitatis et mone- 
iae: perpauci sane fuuditus integri sunt. et. intaoti : 
duplex autem inprimis calamitas eos aíllixit et vitia- 
vit: cum enim olim minoris prelii, ac quidem par 
erat, Pollucem fecisse videantur, ut supra nobis est 
adnotatum, exemplaria huius Onomastici in situ ia- 37 
cuerunt, et non leve receperunt a vetustate detrimen- 
tum: sed postquam interiecto satis grandi temporis 
in ollucis eruditio et huius Onomastici utili- 
tas humaniorum animos ad se convertit, ex paucis 
Ἢ corruptis exemplaribus alia deteriora sunt de- 
scripla, eaque ratione mutili et temporis iniuria exesi 
codices infinitos in recentioribus errores pepererunt: 
ad quae si accessisse tecum cogites nequissimam ex—- 

- scriptorum ignorantiam, iam quidem non adeo mira- 
bere, tantis vitiis et erroribus deturpatum fuisse Pol- 
lucem: qui vero emendatiores supersunt codices, vel 
naufragium illud librorum commune evaserunt, vel 

. ad antiquum et purum exemplar sunt exarati, Ve- 
teris autem codicis, qui penes Demetrium Chalcon- 

lam fuerit, mentionem faclam invenio apud P. 
. Pantinum Notis ad Apostolium pag. 370. .4g70scif 
. et lulius Pollux τὴν οἴνην pro unionis iactu: ubi 
enim excusus habet libr. VI. ( VIL) Ozomast. ἔστι 

: »^ xci οἴνη παρὰ τοῖς "Ἴωσι μόνοις codex Pollucis 
δ) - qui fuit aliquando Demetrii Chalcondylae, 

- habet μονὰς pro μόνοις. In eedem codice verba illa 
| excusi καὶ olvóv καὶ οἰνὴν desunt, legitque ἐκδύνειν 
καὶ quj, Ov καὶ xiov ἐχάλουν᾽ ἐστι δὲ καὶ μονὰς etc. 
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Codicem illum esse Antwerpiensem ex Kuehnii prae: 
fatione constat: Demetrium enim Chalcondylam hunc 
librum possedisse ibi refert: sed illo tamen, quem 
dixi Pollucis loco, Kuehnius istam, quod miror, le- 
clionis varietatem ex Antwerpiensi libro: non adno- 
tavit, quam Pantinus in medium produxit, Porro 
MStum Pollucis regium Heraldus vir doctissimus ad 
testimonium vocat Animadv. in Salmasii Observatio- 
nes lib. II. c. 15. in quo scilicet defuerint hae voces 
VHI, 31. ἀντὶ ὀνομάτων φαύλων ὄντων usroyai* quae 
eadem abesse a codice Antw. testatur Kuehnius. Hic 
sine dubio codex est regiae bibliothecae Parisiis, in 
qua reperiri quatuor MSStos Pollucis libros monuit 
amicus noster I. H. Lederlinus; ex quibus etiam non 
simplici contentus beneficio in posterioribus Onoma- 
sticographi libris lectionum excerptas varietates pu- 
blicavit: sed ut tutius iudicium ferri possit de pretio 
horum codicum et bonitate, et ego meam hoc loco 
conferre symbolam destinavi: hoc ipsum tamen ut 

. possim, acceptum refero excellenti viro Lud, Kuste- 
ro, cuius incredibilis humanitas a me satis digue de- 
praedicari non potest: hic cum ante aliquot annos 
Parisiis ageret, animum inter alios labores utilissimos 
applicuit ad componendum Pollucis Onomasticuni 
cum binis Parisinae bibliothecae MSStis: postquam 
vero ipsi innotuisset, splendidam Pollucis editionem 
Amstelaedami comparari, ab incepto prorsus destitit, 
inutilem hunc suum laborem et inanem futurum ra- 
tus, cum autem anno praeterito hac Berolinum vir 
praestantissimus transiret, charlas suas mihi couces- 
sit exscribendas: ego vero religioni ducebam quic- 
quam omnino benevolum lectorem celare, quod ad 
splendorem Pollucis et utilitatem prodesse videretur 5 
schedas igitur illas, a quibus non contemnendus ad 
Pollucem redundaturus est fructus, humanitate non 
minus quam eruditione conspicui viri subiungo. 

. 

Lib. I. : 
Prior numerus paginam indicat, secundus versum editionis Sebe- 

' rianae; tertius vero segmenta editionis nostrae: itia quidem 
Ty 20. 9. significat paginae primae versum 90. in editione Se- 

i; et sectionem secundam editienis nostrae, 

1, 20. 9. ἀσχολεῖ] mss. ἀπασχολεῖ. (Quae profecto non 
contemnenda est lectio: verbum enim istius aetatis ἀπαύχα- 
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λεῖν, ; ἥεπεγεγ quod reperias in Luciano, Herodiano, 
Heliodoro, glossis etc. alias et vulgatae lectioni bene est, 
ua Menandrum imitatus esse videri poterat noster. Vide 

Seidian | in ἄσχολος. 
1, 23. 2. ὅσα τε συνώνυμα, ὡς ὑπαλλάττειν δύνασθαι 

ms. «. qui notatus numero 8510. ὅσα τε συνωνύμως ὑπ. δύνα- 
ταῖς (nec probabilitate destituitur, neque etiam venustate qua- 
dam haec scriptura, cuius talis est intellectus: εἰ quaecunque 
propter aequalitatem. significationis apte in oratione possunt di- 
cendi formam variare: ὑπαλλάττειν concinne pro ὑπαλλάττε- 
σϑαι, quod vel in primis in his verbis tralaticium est.) 

4, 51. 11. ἐνθεὶς} ms. α. συνθείς in altero ms, sic ad 
marginem scriptum erat, 

|. 4, 82. 1l. περιεργάσασϑαι τῷ ἀγάλματι] Duae postremae 
voces desunt iu ms. αν, Eaedemque in ms. f. litura deletae 
erant. 

5, 8. 11. ἐργασία, ποίησις] Desunt in ms. a. 
6, 16. 16. κατακωχή᾽ Deest in ms, e. ] : 

6, 80. 18. λόγιον φήμη ἐκ 9:09] ms. e. φήμη, λόγιον ἐκ 

-. 8, 8. 94. τρόπαιοι] ms. α. addit ἀποτρύπαιοι. ; 
9, 1. 97. δεκάτην ἀποϑῦσαι D. in ms. «. et mox pro 

ὕτην ἐναποϑεῖναι legitur à ἀναϑεῖναι. 
10, 19. 82. ἄγει unepipmer] ms. «. ἄγ. προσεχόμενοι. 
10, 43. 84. πρῶτον τῶν μερίδων ms. «. τὴν πρώτην τῶν 

11, 92. 86. καταπεφημισμέναι ms. α. καταπεφωτισμέναι. 
11, 29. 87. μουσεϊα) ms, «. μουσαῖα, 
11, 29. 87. ἕρμαια)] ms. «. ἑρμαῖα. - 
11, 35. 87. ἀσκληπίεια) ms. ' AoxAnzisic. 
19, 10. 38. ὁρχομοτεῖν, óQxouocíc] ms, «. ὁρκωμοτεῖν, 

(LOL. 
4 18, 41. 44. ἀνεξίτηλος] Haec vox d. in ms. «. Loco eius 

autem legitur Gvéxovzrog, quae vox in aliis etiam mss. occurrit, 
14, 8. 44. ἀνεῖται βαφῆς. ms. e. ἀνεῖναι τὴν βαφήν. 
14, 12. 45. συνεισίεσαν.  τὴ5. α. συνεισήεσαν. 
14, 19. 46. αὕτη ϑεασαμένη τὰ χείλη ete.] In ms. a. sic 

legitur: ἤσϑη θεασάμενος τὰ χείλη τοῦ κυνὸς α. «. β. ἰδοῦσα 
δὲ ἡ κόρη, οὐκ ἔφη προσήσεσϑαι τοῦ λοιποῦ etc. 

14, 92. 46. εὐειδεστέραν 1 ms. c. ἐοειδεστέραν. 
14, 86. 48. ἀνέχειν ms. «. ἀνέδην. (f. ἀναδύειν.) 
14, 86. 48. ἥκειν} ms. α΄. εἴκειν. 

... 14, 493. 48. διαλιπόντες δὲ νύχτα, καὶ διεφημερεύσαντες ] 38 
ms. «. à. δὲ νύχτα μίαν, καὶ ἐφημερεύσαντες. 

ο΄, 14, 45. 49. ταριχεύσαντές τε ἐπὶ δευσοποιίέαν ὕδατι τὴν 
aid ἐκκαϑήραντες εἴς. ms. e. ταριχεύσαντες φυλάττουσιν " 
ὅταν δὲ ἐπὶ δευσοποιΐαν ἐκείνῃ χρῆσϑαι ἐθέλωσιν, ὕδατι τὸν 

᾿ς ῥύπον ἀποκαϑήραντες. 
225-15, 17. 50. ἀπειρόβιοι] D. in me. α. : 

.. 15, 27. 51. πολυσιτία, εὐπραγία γῆς», καὶ εὐπορία" λόγου 
ἀξιωτάτης οὔσης τοῦ σίτου τῆς ἀγορᾶς) ms. «. πολυσιτία " εὖ- 
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πορία γῆς, καὶ λόγου ἀξιωτάτης οὔσης τοῦ σ. t. iy. τῶν πυ- 
ρὼν σ. . 

16, 22. 54. ἡμίετες} ms. q. ἡμιετές. ; 
16, 28. 54. καὶ ἡμιέτης χρόνον etc.] In ms, «. sic legitur: 

καὶ ἡμιετὴς χρόνος" καὶ διετής τε, καὶ τριετὴς δὲ καὶ μέχρε 
δεκαετοῦς ἐπὶ μὲν χρόνου προπαροξυνόντων᾽ ἐπὶ δὲ π. καὶ g. 
x«i οἴνου καὶ v. τ. ὀξυνόντων" ὡς ἐπὶ τοῦ διέτης μέχρε τοῦ 
δεκέτης. | 

16, 42. 56. ἐλάττονος ἀριϑμοῦ καὶ τετταρακοντούτης.] ms. 
α. ἐλάττονος ἀρυϑμοῦ μέχρι τῶν τεσσαράκοντα καὶ τεσσαραπον- 
τούτης. 

17, 17. 58. τέτταρα καὶ δέκα ἔτη] ms. v. τετταρακαιδεκάτη. 
17, 20. 58. τὸ φυγεῖν frog] ms. α. φυγεῖν εἰς ἔτος. 
17, 42. 60. ὑπολήγοντος} Deest in ms, «. 
18, 99. 63. ἄχρι τῆς α. δεκάδος} ms. e, recte: ἀρχὴ τῆς" 

et mox in ms. c. legitur: μετὰ δὲ τὴν δεκάτην * Hotodog ui» 
 msumvij δ᾽ ἡ μέση φηαὶ τὴν πεντεκωιδεκάτην λέγων. pee 

|. 18,96. 63. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ 9 q9ívorros] ms. e. ἡ δ᾽ αὐτὴ 
καὶ δεκάτῃ, φϑίνοντος. Et statim post verba illa, 9 ydg λοιπὰ 
ἀπὸ τῆς κά desunt in ms. «. unde suspicor esse glossema. 

19, 10. 66. ἐπὶ δὲ τοῦ παρούσης ἡμέρας) ms. α. ἐπὶ δὲ 
τῆς παρ. ἐ 5 
; 290, 8. 70. περὶ πρώτης φυλακῆς} ms. α. mgl πρώτας Qv- 

exo. Nos RS ων X t 
9^, 14. 71. ὑπὸ τὸν ὠδὸν ὄρνυϑα] ms. «. ὑπὸ τὸν ὠδικὸν 

ὄρνυϑα. 
᾽ ^ 

ὅπερ ἐνοίκιον οὐ παρὰ v. T. 
91, 86. 78. περίστοον 7 ms. c. περίστωον. 
21, 87. 78. τὸ πλευρὸν] ms. ἃ. τὸ ταμεῖον καλεῖται. - 
21, 89. 78. τέτριπται ms. α. τέτραπται. E 
91, 40. 78. xal δωμάτιον καὶ κοιτὼν  πι5. α. καὶ δωμά- 

τιον" x«l ξενῶὼν, ὁ παρὰ τοῖς νεωτέροις νοσοκομεῖον καλεῖταε, 
καὶ κοιτών. 

99, 9. 79. GA ᾿Δριστοφάνης 1 ms. «, addit ὁ χωμῳδιδά- 
σκαλος. , ) 

22, 11. 80. ταλασιουργὸς 1 ms. e. ταλασιουργυιός. 
22, 19. 80. ὄρος] Deest in ms, a. 
99, 98. 81. τὸ δὲ ὑπεράνω τοῦ ὀρόφου τέγος ms. e. ὑπε: 

ράνω τοῦ ὀρόφου στέγος, ὃ ποιητικῶς τέγος λέγεται. 
99, 80. 81. γεισίποδας) ms. e. γεῖσα. 
98, 4. 82. κυδαλοι] Deest in ms. «. 
93, 8. 82. πλοῖον, povó£viov] ms. e. πλοῖον μονόξυλον 

absque interstinctione. 
23, 18. 88. στρατηγία] ms. e. στρατηγίς. 
28, 15. 88- φορτικὸν) ms. «. φορτηγόν. 
23, 16. 88. λύβια] ms. α. λύκια. 
98, 80. 84. πεττάνια)] ms. c. πιττάνια. 
98, 80. 84. κάλοι, κηρός. ms. e. κάλοε᾽ κάλωες τὰ αὐτὰ 

καὶ καλώδια κηρός. : 
28, 87. 85. τρύποι] ms. τρύπη. - 

91, 9. 75. ὥσπερ ἐνοίκιον" ὁ o) παρὰ v. v. p. eic.] ms. a. 
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88. 85. φάλκις" ἀφ᾽ οὗ ἡ δευτέρα τρόπις] ms. e. φά- » 

r^ οὗ ὁ δεύτερος rQómog. 
; . 93, 89. 86. ] ms. καλχήνη. Ὁ 

95, 4. 90. τὸ μέσον δὲ τῆς πρύμνης ἀσάνδιον᾽ οὗ τὸ ἐντὸς 
.] ms. e. τῆς πρύμνης σανίδιον, οὐ τὸ ἐνθὸς, ἀνϑέμιον. 

25, 5. 90. ἐπισείων) ms. «. ἐπίσειον. 
25, 7. 90. στηλίδα] ms. στυλίδα. 
25, 12. 91. τὸν ἱστὸν, ληνάς "] ms. τὸν ἱστὸν ληνὸς καλεῖ- 

ΓΙ 

i 
» 

16. 91. οὗ καὶ αὐτοῦ τὸν ἐπισείοντα ἀπαρτῶσι  πις. 
& ἐπισείοντα ἀπαρτ. modo pro χαρχήσιον ms. καρ- ἣν 

9. 93. ἀπόγεια) ms. ἀπόγνα. 
QxoL' τὸ γὰρ κρίκοι ποεητικὸν} ms. xouxol, τὸ 
ἐπόν. 

ΕΣ ΣΝ 
j^ S H 

ms. ϑρανεῖα. 
$$ 

ep ji Im z à g. 
- 95. ovg καὶ πλωτῆρας καλεῖ, τοὺς ydg νανατ. εἰς, 

ms. τούτους δ᾽ ἂν καὶ πλωτῆρας wcloitw' τὸ γὰρ ναυάτας ὄνομ. 
, 96, 86. 95. καὶ ἐμπλέοντας) ms. addit: μάλιστα δὲ im 

96, 88. 96. πυριδυτὴς} ms. πυριϑύτης. Sed lectio vulgata 
praeferenda, quoniam paulo post sequitur πυριευτικὴ consen- 
tiente ms. hdd 
«97, 1. 96. δυκτιεὺς, δυκτιουλκὸς} ms. δικτυεὺς, δικτουλκός. 

97, 5. 97. ἀγχιδυτὰ δύκτια ] ms. ἀκιδωτὰ δίκτυα. 
27, 18. 98. ἐπὶ τοῦ πρωράτου etc.] ms. ἐπὶ τοῦ πρωρέως" 

καλοῦνται δὲ τινὲς αὐτῶν ναυτιλίαι βραχεῖαι, καὶ ναυτιλίαν μα- 
xou καλείσϑω ὁ κυβερνήτης, ὁ ἐπὶ τῶν oicxov καϑ'. ὁ τ. v. ἡγ. 

. 97, 94. 98. καὶ τῆς νεὼς ὑποκυβερνῶν etc.] Verba illa 
usque ad μακραὶ desunt in ms. 

23, 99. 102. ἔστε δέ τις καὶ χήλη λιμένος etc.] ms. ἔστι δὲ 
χείλη λιμ. καὶ στ. καὶ μυχός. ' yeu 

.98, 81. 103. Περὶ ἐξουρίας πλοῦ. Scribendum est περὶ 
τοῦ πλοῦ, ut in ms, postea enim de secunda mavigatione 
dmn agitur. Et sic vs. 88. ὁ ἐξ οὐρίας mÀ. corrige ὁ ἔξω 

. 938, 87. 108. μετέωροι ἐμπλέομεν" τὸ αὐτὸ τὸ π.} ms. p. 
— ἐπλέομεν" τὸ αὐτὸ τῷ π. | 

. 99, 6. 108. καταβαρεῖαι} ms. καταβαρεῖς. 
: 29, 15. 104. ἐν τοῖς vecQtlotg, ἐν τοῖς νεωσοίκοις] ms. νεώ- 
᾿ς ροὶς et νεωσήκοις. ; 

] 29, 30. 106. werd πρύμναν τοῦ πνεύματος ἑστηκότος, κατὰ 

8SB 

᾿ς δῶν οἰάκων δέοντος" πλήρει τῷ ἱστίῳ] ms. τοῦ πνεύματος ἕστη- 
κότος κατὰ τῶν οἰάκων" πνέοντος πλήρει τῷ ἱστίῳφ' ὑπ. τῇ 09. 

᾿ μὲν ἀνέμῳ κρινομένῳ δί εὐδίας. deis. 
29, 45. 107. πλήρει τῷ ἱστίῳ, τῷ iórío] Verba illa 
t in ms, Et sane videntur hic alieno loco posita. 

- 80, 16. 109. εὐκύμαινεν] ms. ἐκύμαινεν. 
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31, 18. 118. Περὶ ἀέρος καταστήματα  πι5, περὶ ἀέρος κα- 
ταστήματος. 

59, 98. 116. οὐκ ἐνῆν ἀνακόπτειν τὰς κώπας} ms. οὐκ 
ἐνὴν ἐξαίρειν τὰς κώπας. 

82, 37. 117. &vrízvatoc] ms. ἀντίλυπος. 
84, 1. 123. τῷ δὲ ϑᾶττον ποιήσαντι τοῦτο τὸ ἄϑλον etc.] 

ms. τῷ δὲ ϑαλαττιοπονήσαντι τοῦτο τὸ ὧϑλ. 

84, 7. 193. ἐξορμεῖν τὴν v.] ms. ἐξορμᾷν. 
81» 21. 125. εἰς ἐμβολὴν ὑπ.) ms. εἰς συμβολὴν ὑπ. 
86, 9. 131. * ἄνιπποι ms. ἀμέπποι. 

: 86, 14. 181. ὅπως ὁδοῦ τε μαχροτέρας πατανύοιεν ms. 
ὅπως ὁδούς τε μακρὰς κατ. 

86, 22. 182. ἀπόμαχοι] ms. ἄμαχοι. 
36, 81. 183. βλῆτα] Deest in ms. qui modo ἐγχέμαχα pro 

Seberi ἐγχέμω. 
87, 25. 137. ξυΐνην] ms. στήλην. 
87, 82. 187. ὄγκινοι) ms. ὄγκοι. 
37, 83. 187. αἱ πρὸς τῇ ἀκμῇ προσβολαὶ} ms. αἱ πρὸ τῆς 

ἀχμῆς προβολαί. 

88, 21. 140. παρακνημιδίοις] ms. περικνημιδίοις. 
88, 29. 141. παράσυροι] ms. παράσειροι. 
88, 41- 142. τάῤῥιον) ms. παρείον et vs. sequ. apte et 

τῆς κατὰ τ. etc. 
$9, 6. 148. κατὰ τὸν τόνον] ms. ὑπὸ τὸν τόνον. 
39, 11. 143. κολλορύβοι] ms. κολλοβόροι. 
89, 19. 144. οἵ συμπίπτουσιν] ms. οὗ ἐμπίπτουσιν. 
80, 16. 144. ὑποτεινόμενον) ms. ὑποκείμενον. 
89, 99. 145. παραξόνιος] ms. παραξώνιον et GÉovt e 

per o. 
89, 34- 146. εὐραὶ] ms. ϑυραί. 
89, 86. 146. ἀκροῤῥύμιον etc.] ms. ἀκροῤῥύμιον' A 

δὲ ἐκδέδεται τὸ fvyov τὰ δὲ συνάπτοντα ἀὐτὸ δεσμὰ, ξυγοδεσ- 
μὰ καλεῖται" ὁ δὲ πάτταλος ὁ δεδεμένος ἐκ τοῦ ξυγοῦ ἐπὶ τ. Q. 

89, 43. 146. ἀκροχηνίσκοι] ms. ,ἀκροχοινίσκοι. 
40, 80. 149. " Arzixovoyis] ms. ᾿Αττικουργής. 
40, 44. 150. ἀσπιστοὶ) Deest in ms. 
41, 26. 158. ἥδιον πρὸς τὴν ἀκοὴν] ms. λεῖον πρὸς T. ἀκ. 
42, 17. 156. ἐμπειροπόλεμοι γὰρ ἐπαχϑὲς] ms. πολεμικοί" 

ἐμπειροπόλεμοι" ἐκπολεμισταὶ ἐπαχϑεῖς" πολέμου δὲ στρατίέώτας 
χειροτέχνας στρατιώτας εἴρηκε Θουκυδίδης. 

48, 84. 162. ἱερεῖα ἐϑύσαντο: ἐσφραγίσαντο, ἐσφαγιάσαντο" 
καὶ αἴσια τὰ ἱερὰ ἢ δεξιὰ καὶ καλά.) ms. ἱερεῖα ἔθύσαντο, ἐσφα- 
γιάσαντο" αἴσια ἱερεῖα, καλὰ, δεξιά. ; 

44, 1. 163. ἐπαιάνισαν᾽ τὸ ἐνυάλιον ἠλάλαξαν) ms. ἐπαιά- 
ψισαν τῷ ἐνυαλίῳ' ἠλάλαξαν. 

44, 4. 164. ἐκ τόξου δίμματος ἦν ἡ μάχη] ms. ἐκ τόξου 
ῥήγματος etc. 

44, 9. 164. ἐν ἵπποις] Omittit voculam ἐν ms. 
44, 96. 166. παρασπάσαι]) ms. διασπάσαι. 
44, 99. 166. ξωγρῆσαι, αἰχμαλωτίσαι etc.] ms. 'ξωγρῆσαι, 

καταβαλεῖν, αἰχμαλωτίσαι, ἀνδραποδίσαι, τραυματίας ποιῆσαι. 
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44, 82. 166. ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ποιήσασθαι) ms. recte ὑφ᾽ ἕαυ- 
τοὺς ποιῆσαι. 

44, 80. 167. προσήγαγον μηχανὰς, μηχανὰς προσέῤῥηξαν, 
: σεισάν τι TOU τείχους] ms. προσήγαγον μηχα- 

vág" προσέῤῥηξαν, κατέσεισάαν τι. AUN H 
44, 49. 167. πυρὶ ἀπετέφρωσαν) ms. πῦρ ἀπεπέτασαν. 
44, 48. 168. χεῖρας ἀνέτειναν) Addit ms, ἀνέκλιναν. 
45, 1. 168. ἐνέκλιναν) Deest in ms. à 
45, 5. 169. oi δὲ πολιορκοῦντες λέγοιντ᾽ ἂν etc.] ms. oi ài 

Ἢ εἷλον" κατὰ κράτος εἷλον. : ᾿ 
45, 9. 169. ἐπὶ χρημάτων φορᾷ] ms. ixl χρημάτων φόρους. 
46, 98. 175. τὰς σφενδόνας πληρώσασϑαι, ἀγκυλίσασϑαι) 

ns. τὰς σφ. zÀ. τὰς σφενδ. στρέψαι τὰς σφενδόνας ἐναγκαλίσα- 
σϑαι, τὰ ἀκόντια ἀκοντίσαι' διακοντίσασϑαι. 

48, 9. 182. τοὺς δευτεροβόλους ἐκάλεσεν" εἶτα, τέλειοι ἵἴπ- 
σοι, γεγηρακότες, ἀγνώμονες etc.] ms. τοὺς δευτεροβόλους ὀνο- 

ἐκάλεσε τελείους" οἱ δὲ γεγηρακύτες, ἀγνώμονες etc. 
48, 21. 188. τὴν xóriw] ms. τὴν κόμην. — ^ 
68, 85. 947. ἀσπαραγγὶς μέντοι ὁ ἀκανϑᾶς λέγεται" ὅ 

vos δὲ ὃ ἥμερος] ms. ἀσπάραγγος ὁ ἀκανϑίας᾽ ὁρμεὸς ὃ 

Lib, II. 
69, 24. 8. τὸ δὲ νεύγιλον etc.] ms. τὸ δὲ vtoyilóv ᾿Ισαῖος 

μὲν dpper ἐν τῷ xar 'AQuoropcyov' ἐμοὶ δ᾽ ovx ἀρέσκει" ἄμει- 
vov δ᾽ etc. ᾿ 

72, 9. 16. παραβοῶν) Deest in ms. : 

72, 15. 17. ἀμφήλικας] ms. mr et sic p. P^, 
72, 98. 18. οἰνοκάχλη, κοχώνη) ms. οἰνομάχλη, κοχλώνη. 
91, 6. 90. διμηλαίνειν) ms. διμυλλαίνειν»ν 
91, 7. 90. μῆλα] ms. μύλλα. 
92, 10. 94. εἰ δὲ δεῖ τε καὶ παραμίξαι τῷ γλυκεῖ τῆς ἵστο- 

ας} ms. melius: E δὲ δεῖ τε παραμίξαι καὶ τῆς γλυκείας 
ας. 

92, 28. 95. τοῦ κυπρίων πατὴρ] ms. τοῦ Κυπρίου πατήρ. 
107, 16. 168. εἰ δὲ συγκάμψειας etc.] ms. si συγκάμψειας 

τ. δ. ἀπ ἀγκ. ἐπὶ αὐτοὺς, πύγμη τὸ μέτρον. 
: 107, 88. 160. τὸ * δ᾽ ἀξίωμα) ms. ro δεξίωμα. 

114, 3. 184. διατράμιν) ms. διαστραμίνα. 

Lib. III. 
158, 82. 111. ἀγυρμὸς} ms. ἀγειρμός. 

ἔς Lib. VIT. 
 . 880, 43. 24. olvov] ms. ὄνου ΟΡ hanc ms. lectionem 
summo opere gaudeo, quod scilicet opportune fidem conci- 

 liet coniecturae nostrae, quae tamen ipsa dudum in mentem 
venerat politissimo Iungermanno. Repraesentavi vero editio- 
mis Seberianae scripturas, quod cum ea celeberr. Kusterus 
hos composuerat codices. Docti autem lectoris de his varia- 
"tionibus iudicium non praecipiam: de me tamen, vel ob id 

- solummodo, ne alia commemorem, quod historiam de Tyria 
purpura perelegauter a mostro conscriptam I, 45. egregiis 

ignissimas existimavi. 

A 
ἵ 
 augeant supplementis, in lucem produci 
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ες Silentio praeterire Falckenburgii, quem -voca- 
mus, codicem seu excerpta fas non est, cum propter 
eximiam eorum bonitatem, tum propter ea, quae 
saepius in nolis de istis excerptis praedicavi: haee 
autem ita sunt comparata, ul sola sint indicio plu- 
rima Polluci deesse, et integros veterum auctorum 
locos desiderari, quos scelerata vetustas deripuit: 
in his certe non pauca proslant, quae, etsi genuine 
Pollucea certissimis argumentis sit exploratum, in 
nullo tamen aliorum codicum inveniautur:: a Sal- 
manticensi Schotti, cuius itidem excerptis peregre- 
giis usus est Iungermannus, non multum differre 
es; ubi in nolis me dixi opinatum: huic profecto 
conieclurae meae fidem facit vicinitas lectionum, 
quae in utrisque excerptis observatur: forte vero 
diligens lector non sine ratione miretur, quid fuerit 
causae, cur illa excerpta saepius in meis adnota- 
tionibus a Falckenburgio abiudicaverim; libere di- 
cam, quod sentio: mihi quidem videbatur prorsus 
inconveniens haec manus et Falckenburgii scriptus 
ra, quam et saepissime vidi, et pulcherrime me 
nosse existimabam, ut etiam facillimo negotio ab 
alia cuiuscunque manu distinguerem: permotus igi- 
tur oculorum meorum testimonio, quod apud me 
quidem nonnullum obtinet locum, illam opinionem 
meam proposui: sed, cum et maximus (Graevius 
et Lederlinus meus in contrarias abeant parles, 
non ita meae sentenliae sum lenax, ut eam ian- 
quam certissimam defendere animum inducam: ea 
enim iusulsitas esset plenis cachinnis deridenda, si 
uis altercari institueret de excerplorum auctore; 

daseinpdo de praestantia et utilitate sit testalissi- 
mum, non est quod illum tantopere quaeramus, 
Esset vero quam maxime optandum, ut secunda 
quadam fortuna hic codex in nostras, aut cuiusvis 
éruditi, qui rei literariae commodis studeret, inci- 
deret manus; equidem mon dubito, quin magna 
cum Pollucis utilitate -luculentioribus etiam anti- 
quae fidei et probitatis indicis perfrueremur. De 

' ceteris autem MSStis nihil a me quidem dicendum 
restat, cum eum laborem occuparint, qui ante nos 
Diem A Polluci praefuerunt. Quantopere vero ab 

40ipsis eruditionis renalae iniüis, cum primum in 
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publicam productus est lucem, doctis viris Pollux 
lacuerit, neminem latere arbitror, nisi si quis in 

Menic ditione prorsus sit hospes; quum enim in- 
finilis erroribus et vitiis esset delormatus, medi- 
cam opem aíferre quilibet conatus est, illi etiam, 
a quibus nihil erat subsidii magnopere sperandum: 
adeo quisquis quoddam ingenii sui monumentum 
jn hoc auctore nostro voluit extare: id autem, si 
forie rei illius ad me iudicium deferatur, summo 
iure factum exislimo: quis enim tot in antiquitate 
res difficiles et intricatas enodat, quarum apud alios 
scriptores nullum superest vestigium? quis tam lu- 
culentas doctrinae veleris et prioris istius elegan-- 
tiae reliquias servavit? cum quo beneficio nihil est 
in tanta bonorum auctorum iactura comparandum. 
Sed ego neminem in hanc vitam venisse sidere 
tam feliei puto, qui ab omni hominum vituperio 
sit immunis: quanquam enim quis summis abun- 
det virtutibus, invenit livor, quod arrodat: com- 
munem hane omnium sortem aetate etiam nostra 

. Pollux est expertus: incucurrit enim gravem quo- 
rundam reprehensionem: quam tamen ipsam quo- 
que a Polluce meo defendam: ne vero quis putet, 
nos esse tam ineptos et insulsos antiquitatis admi- 
ratores ac tutores, ut quodcunque ab ea transmis- 
sum est apertis ulnis excipiamus: pulcherrime co- 
guovi, suos naevos probatissimis eliam scriptoribus 
adspersos: id tamen illi veteres eruditionis nostrae 
auctores suo quodam iure sibi postulant, ut quid teme- 
re et calente iudicio de se ne statuatur: aequum igitur 

. est, ut hoc ipsis tanquam educationis praemium retri- 
buamus, et solidum ab inani iudicio defaecato secerna- 

. mus: sed ire iuvat in rem praesentem, operaeque 
ium est attendere, quid criminis Polluci obiiciatur. 

Giphanio commentar. in lib. VIII. Ethicor. 
Arist. c. 9. si fides habetur, Pollux saepe veteres 
scriptores reprehendit inepte Platonem, Aristote 
lem etc. in lingua; cum nemo politius aut 
elegantius lingua Graeca, quam Aristoteles et Plato 
usus. Forte viri huius non indocti satis acerbam 

mus censuram, nisi succenturiatus huic ac- 
 eusationi pondus faceret vir et iudicio et excel- 
lenti doctrina praesiguis Joach. Camerarius in. sua 
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de Xenophonte commentatione: Non putavi autem, 
inquit, silentio praetereundum, quod perquam au- 
dacter iudicarem factum esse a Polluce barbaricae 
originis homine : hic enim non dubitavit, quasdam, 
esse apud hunc auctorem λέξεις φορτικὰς, quasi di- 
camus iniucundas aut molestas, de quo ipsum pro- 
fecto pronunciare nequaquam decuit, néque nos 
verum esse credere debemus. Quod autem notarunt 
eruditi quidam in Xenophonte quasi poetica quae- 
dam vocabula, ea omnino Zttica esse statuendum 
est, τῆς ἀρχαίας μάλιστα " Av0(0og, quae neutiquam 
utaret ille oblitteranda aut patiendum esse, ut non 

usu illa obsolescerent. Videnue vero, quam indigna 
cum originis exprobratione haec in Pollucem Came- 
rarius effuderit? sed, qua pote, suppetias eundum 
est: negari quidem a nobis non potest, haud pauca 
vel in optimis et purissimis sermonis Graeci scripto- 
ribus a Polluce nostro esse reprobata: sed hoc si cri- 
men est, crimen illud Polluci cum pluribus erit com- 
mune: quis enim in iis grammaticis, qui accuratum 
linguae Graecae atque elegantem usum exponere 
sunt aggressi, non quaedam aliquando in antiquissi- 
mis etiam auctoribus virgula censoria notavit: non 
aliud sane criticae potius habebatur officium: ipsum 
Dionysium Halicarnassensem, quem memo dixerit 
indoctum, aut criticae eruditionis expertem, ante 
oculos ut tibi ponas, velim: nonne principes inter 
Graecos oratores haud uno in loco severe costigavit ? 
qui Longini politissimum opus perlustravit, idem 
illum fecisse sciet: quin etiam Lucianus in diiudi- 
canda vocum puritate nonnulla improbavit, quibus 
alibi ipse uti non detrectabat, quod saepius egregie 
docuit magnum semper DBataviae lumen I. G. Grae- 
vius ad Soloecistam : Galenus, qui non minus critica, 
quam artis medicae laude floruit, nonnunquam in 
Hippocrate at quam nitido et exquisito scriptore ni- 
miam verborum obscuritatem et nequitiam notavit: 
quod si quis Phrynichi et 'Thomae Magistri priores. 
modo inspexerit pagellas, gnaviter illos hoc gram- 
maticorum munus obiisse confitebitur: neque Grae- 
ciae tantummodo limitibus haec iudicandi scientia 
fuit conclusa: pari enim apud Romanos ratione in 
Cicerone, Virgilio aliisque bene multüs, quorum vel 
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.  pomina venerationem audientibus insinuant,'quae- 

. dam dammasse néc sine omni ratione grammaticos 
emunctioris nasi referunt Gellius, Macrobius, Ser- 
vius, et qui non in hoc studio nobiles: scilicet hoc 
habet procax illud et protervum grammaticorum 
genus, ut de praecipuis etiam scriptoribus eorum- 
que loquendi formulis sedere iudices animum indu- 
cant. Sed tamen. amoto quaeramus seria ludos: . 
viris illis praestantissimis, quod eorum pace dixisse 

- ]iceat, non satis haec grammaticorum agendi ratio 
. videtur fuisse perspecta, quam ideo paucis, ne quis 
. imprudens horum auctoritate commoveatur, decla- 
. rare constitui. Nihil est, quod omnem perfectionis 
| mumerum implerit: nec quisquam forte tam accurate 41 

politeque scripsit, ut nihil in melius possit mutari: 
impetum animi cogitandique vires calamus necessa- 
ria umm morigeratione sequitur: illo primo scri- 
bendi calore multa procuduntur, quae etsi forte niti- 
dius dici possent, placere tamen plerumque consue- 

|. verunt propter exactam cum rebus convenientiam: 
hinc in naturali orationis splendore, qui tanquam 
illabitur in hominum mentes, ommia sunt clara et in 
multa luce constituta: contra in quaesitis et affecta 
tis.ornamentis, non páuca tenebris obtecta, Prae- 
terea scribendi modus, "etsi ad commune quoddam 
exemplar sit. conformandus, cuiusvis tamen hominis 
ingenio et naturae obtemperare amat: quo fit, ut 
quiddam in omnibus auctoribus inconveniens repe- 
riatur: addendum est, homines -eruditiores allevare 
sese supra popularis loquelae sordes, et in animo suo 
describere quandam styli formam, cui maxime, si 
quid literis mandent, indulgere velint: iam vero 
vulgarem sermonis formularumque loquendi usum 
hi largius sequntur et liberius, illi cautius et cum qua- 
dam prudentia, neutri iure merito sunt culpandi, si 
uidem utrique propositum assequantur: hinc in ipso 
Beute popularia quaedam, in^ Xenophonte 
paulo plura, plurima vero in Aristotele reperiuntur; 
quae tantum abest, ut in illis ipsis auctoribus dam- 

— mem, aut pro naevis habenda putem, ut potius ea 
— summo opere collaudanda censeam: nam illi studio 

8c iudiciose a nimium popularibus loquendi formulis 
et dictionibus abstinuerunt, hic ut in ipsa ̂  aano 

Pollux. Fol. I. 
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sic et in scribendi ratione communem usum sectatus 
est, in quam rem quaedam a me dicta sunt ad libr. 
Pollucis X, 48. Cum autem status alicuius linguae 
οἱ nativus color lapsu temporis defloruit, res omuis 
imitatione constat, in qua qui poterit ad veterum 
vigorem proximus accedere, palmam omnium iudi- 
cio reportabit: si quis igitur ab eorum aetate et 
ingenio longius remotus iisdem mon simili iudicio 
et accuratione utatur, communi suffragio reproba- 
bitur: non igitur inconsiderate grammatici fece- 
runt, quod linguae Graecae quasi terminos quos- 
dam praestituerint, easque solas voces, quae com- 
muni veterum scriplorum usu frequentabantur, in 
probarum censum admiserint: plura enim erant 
vocabula, quae uni tantum aut alteri forte auctori 
vitam debebant: hinc Galenus in praefatione ad 
Gloss. Hippocr, mentionem facit ὀνομάτων γινομέ- 
vov πρὸς τινὸς τῶν παλαιῶν. μὴ παραδεχϑέντων δὲ 
ὅλως εἰς τὴν συνήϑειαν " plures itidem loquendi for- - 
mulae rariores quidem, sed elegantiae non exsor- 
tes: non autem id eo animo factum est a gram- 
maticis, ut usus earum vocum loquendique modo- 
rum funditus aboleretur, sed quia facilius quis iis 
abuti poterat quam uti: putanne vero aliam esse 
causam, cur Lucianus usitaverit eorum non pauca, 
quae alibi diserte damnaverat? rem pro loco satis 
explanatam arbitror, quanquam latius pertractari 
posset, si singula exemplis antiquorum et auctoritate 
confirmarentur. Vellem autem de Xenophonte Pol- 
lucem parcius Camerarium fuisse criminatum, qui 
ipso observante Camerario, non tam verborum ex- 
quisitae et sophisticae orationis in morem compo- 
silae texturae, quam rerum ponderibus operam se 
daturum professus est: non eo tamen haec a me 
dici quisquam credat, ut Xenophonti detraham, 
quem Atticam apem propter nativum scribendi decus 

"olim appellarunt, quique sua dulcedine me mirum 
in modum oblectat, sed ut Polluci patrocinarer. 
'Tantum de Polluce, cuius a me manibus satisfactum 
iudico, qui ipsum pro virili parte contra falsas et 
maledicas obirectatorum iniurias vindicavi; forsitan 
unus et aller hoc amori tribuat, quo me ferri in 
hunc auctorem par et aequum est, quem enultrivi 
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et ad maturitatem perdaxi, et in quo tirocinia meae 
qualiscunque doctrinae deposui non sine secundo. ho- 
minum eruditorum favore: sed eum rogo, ut aequo 
iudicii examine haec mea ponderare ne dedignetur : 
reipsa comperiet, uti spero, me non tantum inge- 
nio aut amori serviisse, quantum veritati. Eo me 
jam pervenisse sentio, ut operae meae et industriae, 
quam Polluci praestiti, ratio sit reddenda; quod hoc 
alacriori animo sum facturus, quo maiori diligentia 
me in hoc opere versatum esse mihi sum conscius. 
Id mihi primum negotii datum credidi, ut contex- 
tum, quem vocant, Pollucis omni modo expolirem, 
et ab istis mendis, quibus erat deturpatissimus, per- 
purgarem: adhibui vero diligenter editionem Ono- 
masticographi Basileensem, ad cuius marginem ad- 
scripserat eruditissimus Kuehnius, quae ex MSSiis 
in ipsum Pollucem restituenda iudicavit: et nonnulli 
sane nobis utilitati fuit hic viri doctissimi labor: sed 
ostea quam tamen aliquantum temporis et curae in 

Polluce contriveram, explorare coepi non paulo plura 
et meliora in Onomasticographo posse MR. si ope- 
ram gon» MSStorum usurparem, quam emenda- 
tam Kuehnii marginem: hanc igitur priorem Pollu- 
cis emaculandi normam missam feci, et solos post- 
modum MsSStos respexi: his enim animum adverte- 
bam nullos reperiri posse fideliores in hoc itinere 
ermolesto duces: cum vero, si quid e MSStis in 42 

ipsos auctores reducas, opus sit tum ingenio et iudi- 
candi quadam fiducia, tum etiam accurata lectionis 
utriusque Rapaperationes ita nobis. usu venit, ut non 
saepissime in hac re fuerit elaborandum: ea enim 
codicum nostrorum est praestantia, et non fallax au- 
ctoritas, ut horum lectionem et veterem corruptelam 
consideranti omnem eligendi facile dubitationem exi- 
merent: ne quis tamen ita secum existimet, nullo 
nobis aut parvo labore hanc rem constitisse: ipsum 
enim illud MSStorum lectiones colligere et suo quas- 
ue loco nolare laboriosissimum fuit, quod nemo 

forte mihi affirmanti accredat, nisi tali itidem nego- 
tio fuerit implicitus. Sed praeterea per totum Pol- 
lucis Onomasticon nodi vindice digni fuerunt disparsi, 
in quibus ipsae MSStorum lectiones multis erant dif- 
Sonia impeditae; in eo rerum NES neque 

2 
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diffiteor, meo aliquid arrogavi iudicio, et ubi codi- 
ces dissentirent eam reposui léctionem, quae validio- 
ribus a me poterat argumentis confirmari: contigit 
etiam non raro, ut veterum librorum scriptura nou 
minus scrüpuli contineret ac caliginis, quam editio- 
num vulgata lectio: satius tamen arbitratus sum, 
hunc honorem MSS. haberi, ut eorum lectio re- 
ceptae anteponeretur: porro sic saepe fuit comparata 
vulgatorum scriptura, ut nullum quidem sensui fa- 
ceret detrimentum, sed multo tamen minus haberet 
elegantiae et splendoris, quam codicum vetusta lectio: 
tum quid factam decuit, ipsa rei natura loquitur: 
horum autem omnium hic àpte ratio reddi nequit, 
quod singulis id locis opportunius sit factum: de 
MSStorum aulem usu sic equidem sentio, inanem 
esse et vanum omnem eos componendi cum editis 
exemplaribus laborem, nisi fructus ad ipsos auctores 
hinc derivetur, et spectatae bonitatis lectiones in 
textum reponantur: quid enim attinet, in notis tan- 
tummodo probissimam MSStorum occludi scriptu- 
ram, ut scilicet identidem ingeminari possit eam esse 
vulgatorum corruptam lectionem, codicum autem 
hanc meliorem, et spatiolum immerentis chartae pe- 
rire dicam seu repleri? mihi quidem satis esse vide- 
batur, si semel ea de re primus alicuius auctoris re- 
stituti editor recte monuisset: sed bene est, viros ae- 
tatis nostrae celeberrimos exemplo salubri hanc sibi 
sumsisse libertatem seu potiüs necessariam curam, 
üt pravos editorum codicum errores inducant suf- 
fecta veteriorum lectione. Quanquam vero omnem 
animi diligentiam et cogitationem ad Pollucem emen- 
dandum contulerim, non id tamen a me praestarr 
potuit, ut omues eadem opera mendae expellerentur: 
est enim, ubi nos manuscriptorum destituit auxilium, 
quando vel,si quae occurreret, verosimillimam lectio- 
ném et ingeniosius excogitatam in textum intuli, 
quod perraro factum, vel veterem immotam reliqui: 
nonnunquam vero ipsa MSStorum lectio, quam modo 
non xai sequendam mihi praescripseram , mon- 
stri quid alebat, quod a nostro quidem ingenio nón 
poterat expiari. Ne vero fucus lectori fieri posset, 
exploratumque haberetur, quid quo loco e MSStis. 
esset reductum, additae sunt notae, quae mutata vel 
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indicarent, vel eorum rationem exponerent: hae 
quidem in operis pracipio perbreves et contractae, 
sed, ubi commentandi libidinem ipsa occasio et grata 

| M rerum varietas elicuit, in magnam satis molem exi- 
| verunt: mirabitur forte lector non indiligens, qui 

tam saepe commentandi ratio et inslitutum fuerit 
variatum: sed eam equidem culpam praestare non 
ossum: cum enim me nova identidem huic operi 

intentum negolia exciperent, et a studio avocarent, 
factum est, ut non idem ubique tenor adnotationum 
mearum reperiatur: praecipuam tamen industriae 
meae et laboris partem iu libro Pollucis decimo 
collocavi, cum quod hic omnium unus maxime er- 
roribus scatebat, tum quod in eo Pollux capitula- 
tim recenseret, quae prioribus libris erant explicata: 
totus autem in eo fui, ut non tantum textus elimare- 
tur, sed etiam loci difficiliores et impliciti expediren- 
iur; in hoc autem diversissimarum rerum tractatu 
non pauca aliorum etiam scriptorum loca correxi et 
multa luce perfudi: sed aequum lectorem, cuius va- 
lebit existimatio, arbitrari praestat, an quid a me 
non invita scriptum sit Minerva, me vero nihil de 
meis laboribus magnifice praedicare: fidem enim pro- 
missa levant. Praeterire tamen non possum, quin 
unius saltem rei lectorem adhuc admoneam ; scilicet, 
ubi sic res, de quibus agendum erat, ferebant, sae- 
pius errores hominum eruditissimorum libere mon- 
stravi, quod mihi ius, nisi temere abuterer alque 
inconsiderate, non minus ac alteri cuivis conceden- 
dum putabam: quin vero partium mearum esse duxi, 
si quid a quocunque in meo Polluce perperam agere- 
tur, intrepide veritatem asserere, ac sine ullius re- 
spectu: sic autem in hoc me gessi, ut neminis un- 
quam asperiori verbo famam vel nomen, quod 
sciam, laeserim;. omnium enim unus huic faci- 
nori maxime sum alienus, quo nullum unquam 
in eruditionis literarumque cultorem cadere potest 
Aurpius aut magis odiosum; quod ut re ipsa demon- 
strarem, hominum humaniorum memoriam, cum 43 
nominandi erant, meritis laudibus condecoravi: si 
p interim incommodius mihi nec opinanti exci- 
derit, eius culpam apud benovolum lectorem etiam 
atque etiam deprecor. In opere vero tam longo et 
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vario, cui non somnus aliquando obreperet? mihi 
quidem id eo facilius contigisse non miror, quo ma- 
gis animus per varias rerum mutationes fuit distra- 
ctus: sed id quoque multo molestissimum erat et in- 
iucundum, quod voluntati meae in Pollucem et, si 
fas erat, publica rei literariae bona declarandae ter- 
mini ab edendi celeritate ponerentur: nihil enim, 
quod liquida mente et non fallens affirmo, per invi- 
sas typothetarum et perpetuas turbasrepetita medita- 
tione ad animum revocare licuit et perpolire; quae 
rofecto iusta indignatio nonnumquam nobis quere- 
ως in adnotationibus expressit: quod tamen in me 
fuit, posteaquam meae a torculari notae nobis erant 
redditae, eas perlegi, et si quid displiceret et obelo 
videretur notandum, in unum corpusculum redegi: 
haec autem cura nobis Addenda peperit, quae ad 
finem libri repraesentavi: de istis quid optem sentire 
aequum lectorem, brevi praefatione eo loco explicui: 
quanquam autem pro eo, quod strenue nec segniter 
sumus in hac re versati, plerasque labes me delevisse 
censeam, non hanc tamen existimo ingenii mei fuisse 
fortunam, ut omnes sustulerim, quod si insulse pu- 
tarem, eodem iure hominem me exuisse haud diffi- 
culter crediderim: sed non ea dementia nos cepit; 
quapropter eruditum lectorem multa animi conten- 
tione rogatum velim, non, quod plerisque in more 
positum est, ut errores meos inutili quadam lenitate 
tegat atque abscondat, sed ut in apricum atque om- 
nium conspectum producat, aut alio quocunque 
modo eorum nos reddat certiores: nihil enim minus 
velim, quam per meam ingenii imbecillitatem fene- 
stram aliis ad errores aperiri: quo magis autem hoc 
benevole et perhumaniter, et quodam aetatis nostrae 
respectu fecerit, eo maiorem nobis animum et sti- 
mulos addet ad similes olim labores et paulo forte 
accuraliores in lucem proferendos; sed facile mihi 
persuadeo neminem hoc iuxta praescriptum meum 
esse faclurum: fortiter igitur expectabimus et fere- 
mus eliam, cum iacta sit alea, quamcunque publici 
iudicii fortunam. Si quid in scribendi genere ininus 
sit compositum et accuratum, minus itidem elegans 
et comtum, non multo me labore veniam istius rei 
ab aequo lectore impetraturum spero, qui potius 
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culpam illam in agendi celeritatem, quam in nostram 
reiiciet imprudentiam. Denique in hoc opere viri 
non pauci onset iuxta et eruditione praecellen- 
tes nos benevole adiutarunt, quibus quas par est gra- 
tias semper et agam et habebo, atque ut eundem in 

terum erga nos favorem conservent enixe rogo: 
eodori vero Schalbruchii viri clarissimi, cuius in 

me benevolentiam et amicitiam permagni facio, non 
ossum non meminisse, gesedopaidon: qua consilio 

et insigni doctrina, qua libris peramice penuriam no- 
stram sustinuit, Spectatissimum quoque virum Iac. 
Wildium, cuius famam dudum egregia eius moni- 
menta et in rempublicam literariam merita aeterni- 
tati consecrarunt , immemoratum praeterire religioni 
duco: praeterquam enim quod laudabili liberalitate 
nummos veteres, qui ad Pollucem illustrandum fa- 
€iebant, nobiscum dicam an cum erudito orbe com- 
municarit, singularibus me beneficiis obstrinxit, et 
suam mihi bibliothecam patefecit, ex cuius usu non 
contemnenda utilitate Pollux noster est auctus. Prae- 
terea non paucas ab hominibus erudilissimis et prae- 
cipua doctrinae laude florentissimis accepi literas, 
quibus desperatos nostri Pollucis morbos a me in 
consilium adhibiti persanarunt; quos omnes summo 

s velim, ut mihi ignoscant neque ferant 
indigue, quod eorum eruditionem et labores hac vice 

| im: id autem ne putent invidiosa factum esse 
malitia : constitutum enim nobis, si coeptis summum 
numen allabatur et faverit, integros olim in Pollucem 
meum contexere commentarios, in quibus et ea quae 
nobis benevole hactenus sunt impertita, et quae be- 
nignitatem doctissimorum hominum in posterum non 

ram existimo, digniori forle loco compare- 
bunt: hanc autem notarum mearum editionem pro- 

i quasi tabulam quandam Apelleam , post quam 
ipse latitans orbis eruditi censuras gratissimus exci- 

| piam, et in summi beneficii loco reponam , si quae 
A a me commissa sunt animo benevolente viri maioris 

ingenii correxerint: cognoscant igitur et ignoscant, 
crescendique per secundam voluntatem faciant co- 
piam: ego, si quid eius unquam a me potest expecta- 
ri, eum esse quaestum in animum induxi maximum, 
quam maxime literarum inservire commodis. 
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TIBERII HEMS TERHUIS 

PRAEFATIO AD ADDENDA. 
Lectori benevolo S. D. Tiberius Hemsterhuis. 

Post excursum felicibus. auspiciis edendi. Pollucis 
spatium, nihil adeo restare arbitrabar, quod ut 
cum erudito lectore communicarem dignum magno- 
po videri posset: iamque animo praecipiebam 
onestisimae quietis fructus, cui me post exantla- 

tum molestissimi laboris opus dare decreveram: at 
postquam oculo diligentiore meas percurro adnota- 
tiones, et in singulis aliquantisper haereo, men- 
temque attendo, sortem agnosco humanae naturae, 
et ingenii nostri infirmitatem, quam eo aequiori 
animo ferendam existimo, quod ea lege, eaque 
simus nati conditione, ut homines essemus, in quos 
plurima vitiorum et inbecillitatis infinitae incubuit 
cohors: nonnulla igitur relegenti obtulerunt sese, 
in quibus humanitatis signa me reliquisse. depre- 
hendo, quod hoc facilius accidere potuit, quo magis 
commodum et idoneum meditandi tempus omnes- 
que rerum partes perpendendi mihi defuit: nam 
ita deproperandum fuit hoc opus, ut singulis. tan- 
tum non diebus habenda fuerit typothetarum ratio: 
raeterea quaedam. a nobis omissa, quaedam non 
ων dicta sunt et prolata. memoriae vitio, quae 
plerumque perquam labilis esse solet et infidelis, 
unde non inscite. Árabes ductum ab oblivione 
nomen. homini indiderunt: de his omnibus ut be- 
nevolum lectorem breviter admoneam ollicii mei 
nec non honoris postulat ralio, non dubia confisus 
spe, quin animo facili sit condonaturus, quaecun- 
que fuerint commissa, Possem vero et alia con- 
gregare quamplurima, alque hoc loco proponere, 
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quibus res multae partim a me iam pertractatae, 
partim eliam intactae uberius illustrarentur et splen- 
descerent; sed ne qua sufflaminetur impetus editio-. 
nis nostrae, quae iam diu omnium expetita votis 
publicam adspicere lucem gestit, ea in opportunio- 
rem occasionem differre constitui. Id unicum inte- 
rim omni animi contentione, docte lector, te se- 
dulo rogatum velim, ut quid de labore nostro secus 
ne statuas, hisce non perlectis, quibus insigniores 
maculas abstersisse me puto. Vale, nostrisque cona- 
libus fave. [Sequuntur .4ddenda, quae suis locis 
isserentur.]] ^^ 0’ 
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LECTORI S 

D, oaiticon lulii Pollucis.ter, quod sciam, hac- 
ienus excusum fuit: primo quidem anno 1502. 
mense Aprili apud Aldum  Manutium: secundo 
Florentiae anno 1520. mense Novembri: tertio de- 
nique Basileae anno 1536. mense Martio. Quartam 
editionem meo adornandam studio non diu admo- 
dum est, cum ne per somnium quidem cogitabam. 
Et qui cogitarem, Pollucis non tantum a me nun- 
quam vel pagella conspecta; sed videndi quoque in 
posterum nulla prope spe affulgente; adeo biblio- 
polia; quorumcunque fores eo nomine pulsabam, 
exemplaribus eius exhausta erant.  Obtüngentibus 
aulem postea non modo diversis exemplaribus et 
interpretatione, sed manu etiam exaratis codicibus, 
ad moliendam quidem novam editionem animum 
adiungebam, sed ea moliendam ratione, quae nec 
cum magna coniuncta difficultate, nec multum tem- 
poris requisitura vel iudicii videbatur, Satis enim 
fore putabam si primo interpretationem Gualthe- 
rianam cum textu Graeco curarem coniungi: dein- 
de in margine, vel cerle ad finem singulorum ca- 
.pitum, quantum ab editis MSS. codd. discreparent, 
ascriberem: ac demum indices Basileensis editionis 
saltem mutatis numeris ad novam editionem ac- 
commodarem: alliciente interim animumque mihi 
addente spe fructus, qui et ad me, si manu illum 
librum strenuiore versarem, et ad quosvis alios 
φιλέλληνας, si legendi eius copia ipsis fieret, redun- 
daturus esset. Verum usuveniebàt mihi, quod iis 
nonnunquam, qui nova sibi aedificia parant. Sicut 
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enim hi temporis operisque progressu non raro 
sumtus longe maiores iusumere coguntur, quam 
antea putarant: sic ipse mihi eo plus laboris depre- 
hendebam suscipiendum, quo longius tam textus 
Graeci exemplaria, quam versionem et indices in- 
ipicerem: modo qualemqualem a viris doctis gratiam 
inire vellem. — Textus enim Graecus vere, quod 
Paulus Leopardus lib. II. Emend. cap. 8. scribit, 
indignis deformatus mendis apparebat: tribus in- 
terea diversarum editionum exemplaribus adeo sibi 
invicem similibus, ut (si pauca quaedam eaque le- 
via errata typographica excipiam) uno cognito, ce- 
tera quoque nosses. Interpretem nolim sugillare; 
iuvenis admodum fuit, cum huic labori operam de- 
dit; nec potuit recte interpretari, quod codex ipsi 
Graecus vitiose proponeret. Sed utinam non inter- 
dum etiam quae mendis carent, male nihilominus 
reddidisset, ut cum ὁ τρητὸς xóx«v& exponit, tertius 
coccyx: αἰγῶν χηλαὶ, caprarum labia: xogtiv γυμ- 
νάσιον, saturare gymnasium: κατὰ τὸ λοχρὸν, se- 
cundum Locrum: ἐπιβατεύων τοῦ Σμέρδος ὀνόματος, 
i Meme nomine terribili etc. Pro indicibus de- 
que merito quidem autori habebam gratias: sed in- 

terea mon ego tantum multa in iis desiderabam ; 
verum etiam ab aliis exoptari pleniores intellige- 
bam. Hisce igitur incommodis tandem omnino re- 
medium aliquod afferendum videbam: quam ego ad 
rem tantum studii operaeque contuli quantum per 
vires aeque ac calenatos muneris labores licuit. 
Mendas namque Graeci textus plurimas vel statim 

osita vera leclione sustuli; vel certe in notis 
commonstravi: neque id temere aut fiducia mei 
judicii; sed partim manu scriptorum codicum, par- 
tim virorum doctissimorum ductu et auspicio. In- 
terpretationem etsi serio perlegere, aut cum Graeco 
textu conferre inopia temporis hac vice non sivit 
me, tamen obiter et ipsam passim vel in textu vel 
in notis correxi; secutus hic quoque aliorum iudi- 
cia potius, quam meo fretus, Indices autem plane 
novos, ac longe prioribus locupletiores factos cuivis, 
qui conferre voluerit, ad oculum patebit, Quam 
meam operam optarim equidem expectationi bono- 
rum virorum abunde satisfacere. Verum optare ut 
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liceat, sperare id am ausim? qui el. meae mihi te- 
nuitatis optime sim conscius; et quam multa. deli- 
berationi reservarim ampliori meminerim: ne di- 
cam, in proclivi esse non rectissime omnia facere 
hominem quamvis probe alioquin exercitatum, qui 
ob alias occupationes nec uni cuidam rei continuo 
incumbere, nec eundem semper ardorem afferre ad 
ilam potest.  Constitui tamen versioni accuratius 
aliquando examinandae peculiarem (σὺν ϑεῷ δ᾽ εἰπεῖν) 
laborem addicere. lllo. igitur aliquatenus | spero 
compensari posse, quae in praesentia desiderari 
videbuntur. Cumque doctissimo Gof£hofredo. Jur- 
&germanno alius adhuc ab Lis, quibus ipse usus fui, 
manuscr. codex obtigerit, haud dubie propediem et 
inde habebimus, de quo Polluci gratulemur: sicut 
alioquin haec editio vigili et indusirio illius in cor- 
rigendo studio mullum debet. | Oro autem et quos- 
cunque alios doctos viros, ut symbolas ad iuvan- 
dum conatum istum meum coniicere haud. graven- 
tur: quibus ut rationes accepti alque. expensi suo 
lempore appareant, sedulo enitar, - Nominatim vero 
Jsaaco Casaubono summo illi optimoque litterarum 
vindici tantum olii serio precor, quanto indiget ad 
conferendam symbolam, quam haud obscure mihi 
epistola mox subiecta, si otiosus magis sit, polliceri 
videtur. Sed ipso an plura et meliora ego? Cave 
putes, amice lector, me non erubescere, quolies ad 
verba illa mihi oculus aberrat; etiam quolies ad se- 
quentia carmina, quae non tam seria de me iudicia, 
quàm benevoli erga me amoris testimonia censeri ve- 

451m. Concludam , ubi saliem adiecero, quorum be- : 
neficio exemplaria tam edita, quam manu exarata 
nactus fuerim. Non enim, opinor, molestum tibi 
erit audire me dicentem, quod si tacerem, iniquum 
iu me atque ingratum dicturus esses. E manuscri- 
ptis igitur duorum a Serenissimo Z/ectore Palatino 
per virum nobilis. Jagum Gruterum mihi copia 
impetrata fuit: tertium vero e. bibliotheca Augu- 
stana vir clariss. David Hoeschelius ad me cura- 
vit, cui notarum quoque bonam partem acceptam 
refero. lnter edita Florentinum et Basileense, in 
quo ad oram notae a manu et ingenio Jred. $y7- 
burgii, εἰς. χρῆσιν mihi dedit ampliss. ac. nobilissi- 
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mus Jacobus Bongarsius, Christianissimi Galliarum 
Regis Consiliarins etc. cuius mirum quantus bonas 
litteras iuvandi ornandique ardor! Aliud Basileen- 
se vir consultissimus Johannes JV'ilhelmus wltro 
dono mihi obtulit; quomodo Aldinum integerrimus- 
quondam PAilippus Schnetterus; cum id omnium 
primo, quantum. ex nomine involucro impresso 
videre est, studiis Zo. 2 medici m insiguis 
1 lisset. . His iam, lector candide,. bene vale, 
faqud illidteui ἣν dd ons erm hanc qualem- 
qualem operam meam, quam immortalis deus sibi 
honorificam: ac. reipubl, litterariae salutarem esse 
clementer vidit. 

, . ᾿ "m 
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Editionis Basiliensis 1536. 

SIMON GAYNALEUS 

LUDIMAGISTRIS SALUTEM, 

Cim sint in hoc toto pueriles animos disciplinis 
velut agros linguarum sarculo praeparandi negocio, 
scopi duo, ut quam facillime capi, et quam expedi- 
tissime depromi res possint, una eademque ad utrun- 
que via brevissima, meo quidem videre ducit, si 
certo suoque nomine, signatam certo rem quanque 
ante omnia me tradamus.  Onomasticon tradi- 
tionis genus hoc Graeci, nomenclaturam rerum per 
genera distinctam, vocant: incredibile vim et cele- 
rilaatem quantam ad summa studiorum incrementa 
afferentem, si rite ab incunabulis tractetur. Nam 
quum ipsa vocabula hominibus omne de rebus ani- 
mi iudicium significandi ceu pacta inter ipsos sym- 
bola sint, peregrinum esse semper, quisquis haec 
non tenet, contra qui tenet, in ommui oratione tan- 
quam domi versari certum est, Ut enim qui sin- 
gulorum elementorum figuram et potestatem cer- 
tam puer non novit, expedire lectionem non potest, 
sed haeret, ac ab eo unde laudis nihil, ignominiae 
plurimum est, refugit: ita qui nomen cuiusque rei 
suum non tenet, non solum explicare sese dicendo 
audiendove non potest, sed quia incerta cum fastidio 
discuntur, ac neque retinentur etiam, eorum quae non 
bene didicit incertitudine velut conscientia mala offen- 
sus animus, odisse cum linguis etiam res ipsas incipit. 
quum isti interim, qui callentes bene certique no- 
menclaturae rerum sunt, et tuto per omnia gradian- 
tur, et audire dicereque de re non ignota semper ali- 
quid gestiant. Itaque non gravabitur Praeceptor, praes- 
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ntes ipsasque si potest, si non potest, pictas, scul- 
ptas, aut quomodocunque seu verbis seu gestibus ex- 
pressas bene certa cum nomenclatura res, principio 
uerilibus oculis animisque quam diligentissune sub- 

iicere, et vel in ludum frutices, herbas, fructus, se- 
mina, radices, instrumenta afferre. Non satis est 
enim alterutrum, aut res ostendere, nomina miscere: 
aut docere nomina, res ipsas praeterire: utrunque 
necesse est, si institutum recte celeriterque puerum 
velimus. Nam ut qui trifolii mihi vim praeclaram 
indicat, herba vero trifolium quae sit, aut non mon- 
strat, aut si quam monstrat, non ipsum monstrat tri- 
folium, istic quidem quantumvis docendo nihil docet, 
hic vero in errorem adducit insuper: sic ille linguas 
tradens magister, sive rerum incertarum certa nomi- 
na, sive cerlarum rerum nomina non certa proponit, 
utrinque hallucinari puerum facit, et cum de rebus 
balbutire nominibus non suis, et peius cum secutum 
nomina de rebus non recte sentire consuefacit. ridi- 
culum illud est, hoc etiam periculosum. lam vero 
quo pacto constituere mens orationis agmen subitum 
potest, nisi nomenclatrix memoria in uniuscuiusque 
rei vultus ceu locos intuens, ebuccinandam praeconio 
linguae momento tradit? Itaque aut memorari melius 
retinerive, aut imprimi celerius nomina non possunt, 
quae cum rerum suarum formis praesentibus iuscri- 
Ῥία, in memoriam, dum adhuc tenerrima est, repo- 
nuntur, Cum essent autem naturalium quidem rerum 
a suis quaeque doctoribus prodita nomina, ac inde 
etiam rectissime peterentur: eorum vero quae in ipsis 
hominum negociis sunt, ut nullus artifex unus, ita 
neque qui haec colligeret inveniretur: munus hoc 
adeo dextre obiit Pollux hic, ut vix quicquam desi- 
derare quisquam possit, Quod si domus amplae exi- 
stimari supellectilis varietate copiaque possunt, inire 
obiter nobis et vitae et morum et amplitudinis Grae- 
ciae rationem pulcherrime licet. ac ipsa historia haud 
scio melius ne conieclandum praebere Graecorum 
luxum possit, quam hic tam copiose theatricarum 

-. rerum omnium enumeratione datur. Hoc igitur tam 
aptum arti vestrae ferramentum Zudimagistri, si ma- 
nibus, quod dici solet, ambabus amplectimini, ac in 

.. coetus puerorum, omnigenum vocum thesaurum fe- 
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liciter infertis, ex eadem mox officina, et charactere 
eodem, Phavorini Graecüm Lexicon, longe et copia 
et diligentia maximum ac praestantissimum, ita com- 
mode iuventuti studiosae proponetur, ut vel ad te- 

gnuissimos linguae totius graecae maxima copia quam 
minimo sit proventura. Quod quidem megocium 
praesidio summo summo sanctissimoque vestro la- 
bori futurum, haud illibenter ipsi quoque pro virili 
nostra iuvabimus. Valete. ἐς ; 
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CARTEROMACHUS 
i Philologis. S. D. 

Eia per se quidem subsistunt in rebus, nobis 
vero per concéptus et verba in motitiam veniunt. 
Nam hisce homines aut cum aliis, quae sciunt, 
communicaut, aut discunt a seipsis et scientiam per- 
cipiunt. Plurima igitur qui scit, aut scire deside- 

t, eum plurimis tum conceptibus tum. verbis ab- 
undare..oportet, Ea vero quia constant nomini- 
bus et. dictionibus, ideo cumprimis accuratam. circá 
haec. diligentiam. requirunt, Quim ahrem maxime 
eperae précium. Pollucis vocabularium assidue im . 
manibus habere, Ibi enim cuiuscunque rei nomen . 
habetur,. et vocabulum, neque simpliciter aut una 
lantum: eademque forma, sed varie ac omnimode, 
prout quisque illorum , qui usi sunt, cogitata expo- 
suit. .. Nam. quae ab. omnibus quoquo modo appel- 
lata sunt, ea. ipse tum, collegit, tum extructo- veluti 
thesauro in uno. deposila usui reliquit eorum, qui 
discendi cupidi sunt, ut et intellectu et. selectu. fa- 
cilia .sint;. verbo quidem Imperatorem. erudiens, 
sed. facto ipso commodis universae posteritatis con- 
sulens. Quando enim iu medium nobis quarumvis 
rerum. nomina proponit, quid facit aliud, nisi.nos 
simul ad. omnium cognitionem tanquata manu à 
verbis: ad res deducit. Nulla euim nominum est 
utilitas, nisi quis etiam res aggressus illa hisce ap- 
plicet,.. Nam ea, quae sunt, eorum, quae dicuntur 
jenepinm quasi sunt et finis, Ex iis enim, et pet 
laec primordia capiunt. inque eadem lerminare 

solent. Quare si. quis solis gaudens no inibus, ea, 
quorum sunt, nomina, nihil. curet: ἢ umbras. 
etiam. corporum, relictis quorum sunt umbrae, per- 

' sequi gaudeat. Valete, | | 
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"HELIAE CAPREOLO BRIXIANO 
'. . bonarum literarum studiosiss, S. 

luus Pollox Naueratita scripsit vocabularium et de 
$ynonymis, quae a nostris univoca dicuntur, et de 
$iguls dictionibus, varium, copiosum, elegans, 
doctum , et perutile, quod ὀνομαστεκὸν inscribitur, 

sic ipse in epistola ad Commodum Caesarem, 
. €ui dicatur opus. Ὀνομαστιχὸν Ne οὖν ἐστι τῷ βι- 

ο βλίῳ τὸ ἐπίγραμμα. μηνύει δὲ ὅσα Ts συνώνυμα ὡς 
ὑπαλλάττειν δύνασθαι, καὶ οἷς ἕκαστα ἂν δηλωϑείη" 
πεφιλοτίμηται γὰρ οὐ τοσοῦτον εἰς πλῆϑος, ὁπόσον 
εἰς κάλλους ἐκλογήν" oU: μέντοι πάντα ὀνόματα περιεί- 
ληφε τουτὶ vo βιβλίον" οὐδὲ γὰρ ἦν πάντα ῥάδιον 47 
ἑνὶ βιβλίῳ συλλαβεῖν. | Focabularium igitur huic 
libro inditum est nomen, indicat autem et multa | 
de eodem dici, et quonam modo singula appel- 
lemus. nititur enim. non tam multitudine, quam 
pulchri delectu. nec tamen omnia nomina com- 

(o plexus hic est liber. neque enim facile erat uno 
. libro omnia comprehendere. Totum vero opus 

᾿ς dividitur in decem libros. nec per ordinem litera- 
|. rum vocabula denotantur, sed sunt praeposita 

capila rerum omnium summalim ante singulos 
libros. onse les ego, ut facilius omnia inveniri 
queaut, quae libris singulis ante id ipsum volumen 
pertractantur, copiosiusque, et dilucidius et latine, et 

. graece, imprimenda curavi arithmeticis numeris an- 
- molata, quibus ad columnulam, in qua est id, quod 
] venei studiosus lector remittitur; quandoqui- 
. dem singulas quasque libri totius columnulas iisdem 
- numeris signandas curavimus, Suidas de Polluce 
— haec. Πολυδεύκης Ναυκρατίτης᾽ τινὲς δὲ Agüovivvag 

52 

ὦ ΩΝ REPRE mA ns 

- *» * ^ 

o Sx 

. ̂  ᾿ 
κ 1 - ὡν' 



100 ALDI PRAEFATIO. 

σοφιστὴν γράφουσι παίξοντες" (πόλις δὲ φοινίχης ἡ 
ἀρδούεννα)" ἐπαίδευσε δὲ ἐν ἀϑήναις ἐπὶ Κομμόδου 
τοῦ βασιλέως" καὶ ἐτελεύτησε βιοὺς ἔτη v καὶ ἡ, συν- 
τάξας βιβλία ταῦτα' ὀνομαστικὸν ἐν βιβλίοις δέκα" 
ἔστι δὲ συναγωγὴ τῶν διαφόρων κατὰ τοῦ αὐτοῦ λεγο- 
μένων. διαλέξεις, ἤτοι λαλιάς" μελέτας" εἰς Κόμμοδον 
Καίσαρα ἐπιϑαλάμιον. “Ρωμαϊκὸν λόγον" σαλπιγκτὴν, 
7 ἀγῶνα μουσικόν" κατὰ Σωκράτους" κατὰ δσινωπέων" 
πανελλήνιον" ᾿Αρκαδικόν" καὶ ἕτερα. MHoc'est, Pol- 
lux Naucratita, sed quidam A4rduenna oriundum ' 
Sophistam. iocantes scribunt (Phoeniciae vero urbs 
ArduennaY Docuit autem Athenis Lznperatore Com- 
modo. itam obiit annos natus octo et quinqua- 
ginta, cum scripsisset hos libros, F'ocabularium 
decem libris, est autem collectio eorum, quae de 
eodem dicuntur variis modis.: Dissertationes, sive 
loquelas. .Declamationes. Epithalamium ad. Com- 
modum Caesarem. in laudem urbis Romae oratio- 
nem. "Tubicinem , vel certamen musicum. . Contra 
Socratem. Contra Sinopeos. in landem totius Grae- 
ciae. in laudem 4rcadiae. et alia. haec latina feci- 
mus non tua causa, cum et ipse pro tua doctrina 
id queas, et 'Taberium istic habeas et graece, et 
latine doctissimum, quicum sie coniunclissime, et 
amantissime vivis, ut de vobis tritum illud apud 
Graecos:vere dici possit, σώματα μὲν δύο, ψυχὴ δὲ 
μία" sed eorum, quibus legendis. Graecis, auxilio, 
et interprete opus est. Scribimus enim sub tuo 
nomine studiosis omnibus. Pollucem vero ipsum, 
mi Helia, in tuo nomine editum muneri tibi mit- 
limus, quia tibi cum propter eruditionem. tuam, 
tum propter temperalos, moderatosque mores, qui- 

bus te praeditum esse audio, sum amicissimus, 
Praeterea quia cum superioribus diebus Io. Tabe- 
rio nostro Stephanum de Urbibus dicarimus, quem 
cum Polluce a compluribus una colligatum iri, ob 
eam, quae est inter ipsos, convenientiam, certo scio, . 
volui vos et hoc in libro esse coniunctos, ut animo 
estis. Adde etiam quia quoties eum ipsum librum in 
bibliotheca tua videbis, nominis nostri memineris, nam. 
faciei non poteris, cum nos de facie non cognorimus. 
Quod tamen ipsum aliquando futurum, et cupimus, 
et speramus, Vale.- Ven. 111. id. April xt. DII, 
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TESTIMONIA QUAEDAM 
. DOCTORUM VIRORVM DE POLLUCE. 
Isaacus Casaubonus JV olfgango Sebero 

S.D. | 
Gaudeo susceptam a. te Pollucis editionem, vir 
doctissime. Neque enim dubito fore utilem Reip. 
litteraride, quam in eo posuisli, operam.: Est sane 
Pollux, si quid iudico, scriptor optimus, eruditissi- 
mus, utilissimus: et eo saeculo, quod tot claros in 
litteris viros tulit, dignissimus, Olim cum in Athe- 
naeo essemus, multa observaveramus, quae si tum 

 edidissemus, aliquam fortasse gratiam ab eruditis 
hominibus iniissemus. Sed ab illo tempore ita di- 
versa nos habuerunt studia, ut de eo cogitandi vix 
ocium aliquando fuerit. Verum non dubito et plura, 
et meliora esse, quae observasti, qui ex professo 
eam provinciam suscepisli curandam. . Itaque cru- 
οἷον expectatione editionis tuae: cum praesertim 
adsit tibi David Hoeschelius, vir Graecarum litte- 
rarum peritissimus, eL iudicii recti. Symbolae meae; 
si quam forte nactus ocium, quo nunc careo, pos- 
sim couferre, non debes ita rationem habere, ut 
propterea studiosorum vota pules tardauda, aut 
differenda. "Vale, Lutetiae Parisiorum xv. Kalend. 
April. c19 10 C Vit. 

I. H. Boeclerus Dissert. de Lexicis. 

Ex illis antiquorum Lexicis quae hodie supersunt, 
singulari eruditione Porrvcrs OwonmaAsTI- 
CON X. libris ad Commodum Caes. praecellit. Cu- 
ius egregiam editionem anno huius seculi octavo 
(1608.) /J7olfrangus Seberus lypis Wechelianis de- 
dit. Suidas ait, esse συναγωγὴν τῶν διαφόρως κατὰ 
αὐτοῦ λεγομένων, collectionem. eorum quae diverse 
de eodem dicuntur. . Ipse (praef. 1. 1.) ita argumen-, 
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tum et propositum operis designat: ηνύει δὲ ὅσα τε 
συνώνυμα, ὡς ὑπαλλάττειν δύνασϑαι, καὶ oig ἕκαστα 
ἂν δηλωϑείη" πεφιλοτίμηται γὰρ οὐ τοσοῦτον εἰς πλῆ- 
ὅος, ὁπόσον εἰς κάλλους ἔχλογήν. | Ostendit synony- 
ma, quomodo permutari possint, et quibus singula 
x tia soleant. Neque autem tantum copiae stu- 
uimus, quantum delectui venustatis. Auctores se- 

cutus est (praef. L. 9.) τοὺς τὴν ἀκριβῆ φωνὴν Eyov- 
τας, tersi accuratique sermonis usum ha entes; tum 
qui rerum experientia cognitionem adepti essent. 
'Testimoniis tum demum utitur (praef. 1. 8.) si pau- 
ciores ita locuti sunt, aut si dubia occurrunt vocabula. 
Quaedam autem (praef. 1. 6.) iudicando, quaedam 
indicando. posuit: verbisque. aliquando. formulam 
adiecit. Non autem sufficiebat (praef. I. 7.) tractasse 
multos, soluta ligataque oratione praestantes Scripto- 
res, sed oportebat eliam quaerere συντάξεως σχῆμά 
τι, καὶ τὸ ἐν τοῖς ἀνομοίοις ὅμοιον, quendam disposi- 
lionis habitum, et in dissimilibus. similitudinem. 
Hic enim ordo taedium operi detrahit, lectoremque 
ad sequentia quodam desiderio trahit; | Denique 
(praef. 1. 10.) non ex veteribus tantum collegit verba, 
sed ex ipsis rerum formis. "Tanta autem cura atque 
dexteritate absolvit hoc opus, ut vere posset (praef. 
1. 4.) praedicare zeminem Graecorum ante se τοσαῦ- 
τα καὶ ἐν τοσούτοις reperisse. 

48 

1. Kuehnius in praefatione suarum in 
Pollucem Animadversionum edit. 1675. 

PA Pollux ea tempestate Athenis bene dicendo 
docendoque inclaruit, cum adhuc suum litteris sta- 
ret incolume pretium, et acerrimum inter eruditos 
esset certamen, ne quid discentibus profuturum diu 
lateret; imo ipse Romanorum Imperator Mareus Zfn- 
toninus id temporis ad Musarum ventitare limina 
nullus fastidii. Inde, cum idem ille et Imperator 
et Philosophus florentissima quaeque ingenia hono- 
rificis invitaret conditionibus, ut Comnodo suo, in 
spem Imperii educando, bonos mores doctrinaeque 
habitum induere vellent, inter ea Pollux noster 
egregii Doctoris munere perfunctus est, dum Cae- 
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i commodo Onomasticum, ex pulcherrimis Grae- 
bes flosculis diligentissime contextum dedit, 
dicavit, Hoc praeclarum et Principi scriptum opus, 
haudquaquam inter plebeia humi repit Lexica. Nihil 
enim inculcat humile, ieiunum, sordidum.. Dictio 
ae τ ωυμήρῃ et sani coloris, res passim interlucent 

Ssimae, argumenta denique tractando exhausta; 
Eo. c ceat serio est admirandumque, quod 
tantus Autor vix totidem hodie inveniatlectores, . 

| Quot divitis ostia Nili, 
. quodque a Graeculis Librariis iam olim ita sit ac- 

ceptus, ut Pentheus a Bacchis. Nec deinde Jtudo/- 
phus. Gualtherus, qui Pollucem civitate. donavit, 
auxilii quicquam. male affecto contulit; Nam ex in- 

. quinatis codicibus haud. disparem nobis extudit Ver- 
| sonein. - Adeo Pollux novercantia experiri fata non 

deslitit, donec a clar. Sebero ex tenebris in lucem 
revacatas, meliuscule. se haberet, Verum et haec 
editio, quia inter plurima Seberi negotia est appro 
pérata, ultimam hactenus limam desiderat. Ea pro- 
pier; ut eruditioribus de persanando Polluce aures 
vellicavem , notulas quasdam chartae illevi, et iuris 

. feci publici, spe ductus, proditurum aliquem, qui 
suum Polluci decus postliminio asserat, feliciusque 
ad scopum collimet, | : 

"fe. Alb. Faber Excercitat. de Lexicis Graecis. 
5632013382 1119531 i 

À4 cdita. igitur Lexica, quae in omnium manibus 
| versantur; nunc accedimus. lu iis primus facile 
:Joeus debetur Iunio ΡΟΝ ΟΊ, cuius Onomasti- 

| con Commodo Imperatori inscriptum graece primum 
| pon Venetiis ἃ 1498. tum 1502. apud Aldum in 

Porro. apud Bernhardum luntam Florentiae 
[| 1520. Basileae 1536. etc. Latine vertit Rudolphus 

Itierus, sed qui iudice Scaligero p. 528. Epist. 
ds sése illo facto traduxit, quam commenda- 

i£, unde futilis interpres dicitur Maussaco ad Har- 
ionem... Nobis imde potius dignus videtur, 

rei difficultatem Latinaeque linguae 1nopiam. cogi- 
lantibus. Neque Scaliger tam interpretem culpavit, 
uam institutum reprehendit, ineptum existimans 
exica in aliam linguam convertere. Wolfgangus 
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autem Seberus novam Pollucis editionem suscipiens 
non modo Graecum textum diligenter emaculavit, 
sed et passim emendavit latinam versionem , labo- 
riosissimasque notas atque indicem verborum at- 
texuit, et elenchum auctorum a Polluce allegatorum 
subiecit... Prodiit illa Wechelianis typis A. 1608. 4to. 
Quod ad Pollucem attinet, quem cognomine CAro- 
nict scriptore antiquiorem esse constat, is ipse est, 
cuius obitum luget Herodes sophista apud Lucianum 
in Demonacte, De eo Plilostratus libro IJ. sophista- 
rum: Πολυδεύκη δὲ, inquit, τὸν Ναυκρατίτην οὐκ 
οἶδα εἴτε πεπαιδευμένον δεῖ καλεῖν εἴτε ἀπαίδευτον, 
εἴθ᾽, ὅπερ εὔηϑες δόξει, καὶ ἀπαίδευτον καὶ πεπαίδευ- 
μέμον. | Apud eundem Philostratum  Athenodorus 
Pollucis tempore Athenis: docens ἐπέκοπτεν οὐτὸν 
ταῖς διαλέξεσιν ὡς μειρακιώδη, λέγων oí Ταντά- 
λου κῆποι etc. quae duo sinistra: de Polluce iudi- 
cia latine. 81 quis legere cupiat, adeat Coelium 
Rhodiginum lib. XIX. Antiquar. lect. c. 5. et Bal- 
thasarem Bonifacium lib. XV. c. 5. Historiae. Ludi- 
crae. Meminit quoque Pollucis Suidas, Balsamon, 
Eustathius, "zetza, ut Varinum aliosque iuniores 
oraetermittamus, ^ Eius Onomasticon in decem :li- 
bus distinctum. non literarum 'sed naturae ordinem 
servat, estque longe praestantissimum , incredibilem 
graecae linguae copiam-et elegantiam prae se ferens. 
Est sane, inquit Casaubonus. p.844; Epist. .δὲ quid 
iudico, Pollux scriptor optimus, eruditissimus, 
utilissimus, et eo seculo, quod tot claros viros 
tulit dignissimus. Historiolas quoque interdum 'et 
fabulas immiscet, qualis libro statim primo -est | 
de purpurae inventione, qua. de videndus eliam - 
Achilles "latius lib. II. Eroticon. Palaephatus im | 
fragmento, quod est apud. Chronici Alexandrini au- 
ctorem. Nonnus p. 1034. -Dionysiacon. Cassiodorus | 
lib, L Variarum. — Eutychius scriptor. Arabs ap; 
Borremans. c. 4. Vesper. Goriuchemens. Politianus | 
cap. 12. Miscell. qui latinis intactam hanc fabulam | 
falso ait. Salmuthus ad Pancirolli deperdita. Sche- 
dius de Dt1s Germanis Syntagm. 11. c. 8. Blaise | 
de Vigenere in Philostrati imagines p. 241.: Anto-- 
nius 'Ihylesius libello de coloribus. ^ Bonifacius" 
"Histor. Ludicrae lib. I. c. 61. οἶδ fi 

——— --.- 
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* ᾿Ιούλιος Πολυδεύκης ἷ adn avsor£ 

soo c Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν... 
ἊΝ Zub πατρὸς ἀγαθοῦ, παῖρῷόν ἐστί Gor κτῆμα 

δχατ ἴσον βασιλεία τὲ καὶ δοφία. τῆς δὲ σοφίας τὸ 

μὲν τι ἐν τῇ τῆς ψυχῆς ἀρετῇ, τὸ δὲ iv τῇ χρείᾳ τῆς 
φωνῆς. τῆς μὲν οὖν ἀρετῆς ἔχεις τὸ μάϑημα iv « 
πατρὶ; τῆς δὲ avis, Εἰ μὲν ἦγεν αὐτὸς Wn. 
παρέσχεν & ἄν σοι τὸ ἡμῶν ἐλάχιστα δεῖσθαι. *ixs δὲ ἐ- 9 

το κεῖνον ἡ σωτηρία τῆς οἰκουμένης ἀσχολεῖ, ἔγωγ" οὖν ἕν 
yt τί σοι πρὸς εὐγλωττίαν συμβαλοῦμαι. Ὀνομαστι- 
χὸν μὲν οὖν ἐστι τῷ βιβλίῳ τὸ ἐπίγραμμα, 'μηνύει δὲ 

. ὅσα τε συνώνυμα, ὡς ὑπαλλάττειν δύνασθαι, καὶ οἷς ἂν 
“ἕκαστα δηλωϑείη. πεφιλοτίμηται γὰρ οὐ τοσοῦτον slg 
15 πλῆϑος ὁπόσον εἰς κάλλους ἐκλογήν. οὐ μέντοι πάντα 
τὰ ὀνόματα περιείληφε τουτὶ τὸ βιβλίον. οὐδὲ γὰρ ἦν 
πάντα φάδιον. ἑνὶ βιβλίῳ. συλλαβεῖν. ποιήσομαι δὲ τὴν 

ἀρχὴν ἐφ᾿ ὧν μέλισνα προσήκει τοὺς εὐσεβεῖς, ἀπὸ 
“τῶν ϑεῶν. τὰ δὲ ει τᾶν χά σαι ἐπέλθῃ τάξο- 

sous. ἔῤῥωσο. | 
^ KE 44414 TOT ΠΡΩΤΟΥ BIBAIOT. 8 

Ἔν τούτῳ τῷ βιβλίῷ αἱ τε θεῶν καὶ δαιμόνων óvo- 
^ μασίαι, χαὶ τῶν περὶ αὐτοὺς τιμῶν, καὶ τόπων, 

A 2 

Nossa aei iode «5, ove" 
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xul χωρῶν, καὶ τῶν περὶ τοὺς νεὺς καὶ τὰ ἕδη 
τεχνιτῶν, καὶ ϑεραπευτῶν. ά. 

Βασιλικὰ ὀνόματα. p. 
Τάχους καὶ βραδύτητος. y. 
Βαφῆς ὀνόματα. 9.5 
"Euzóoov καὶ βαναύσων ὀνόματα. ἑ. 
Ἐὐετηρίας καὶ τοῦ ἐναντίου. E. 
Καιρῶν ὀνόματα καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς didfeiniim 

καὶ τῶν xa9 ἕκαστον γιγνομένων. e. 
. Olov καὶ τῶν £v αὐτῷ καὶ περὶ αὐτὸν γιγνομένων... 1 10 
A* Nov “ὀνόματα, καὶ ὅσα περὶ ναῦν, ἐν εἰρήνῃ τε καὶ 

πολέμῳ, ὅσα τε ἐν λιμένι καὶ ἔξω λιμένος, μέρη 
τε veg καὶ ὅπλα νεώς. 9. 

Στρατιωτικὰ ὀνόματὰ, καὶ ἀρχόντων, καὶ σχευῆς, καὶ 
τῶν εἰς τοὺς πολέμους χρησίμων, ὅσα τε περὶ πο- 15 

τ-λεμίων. καὶ φίλων, καὶ -τῶν. ἐν πολέμοις, dora 

εΡΨόντων, καὶ ἅρματος, μξρῶι.. λα . Wr 
'μαικὰ ὀνόματα, αὐτῶν τε τῶν dapi »; καὶ, He. 

: eis γῶν. ἱππικῶν... d. NU 

egeo, ὀνόματα, ἔργων. τ τε καὶ φυτῶν, a καὶ τόπων, 29 
aT ἐργαλείων. Àà wor 10D wb want ied 

᾿Αρότρου μέρη.: (Οὗ omiiuwoxio : TI Mess 
ἁμάξης. μέρη... ÀnQuugo ψοϊστωλῴυβ 2091 1600 δ΄, 
Περὶ. μελιστῶν,., οὐὐκὲ Or «iA uni she wi mn 

RS ΔΝ a *KE 0444 FON. 4. b tid . 25 

“θεῶν καὶ τῶν περὶ. αὐτοὺς preis 2098 " 

ede, καὶ ϑεοὶ; καὶ δαίμονες. οὕτω vio Ὁμήρῳ δοκεῖ, 
δαίμονας καλεῖν. τοὺς ϑεούς.: κοὺ Πλάτων. δὲ τὸν τοῦ 

παντὸς. κυβερνήτην, μέγιστον δαίμονα ὠνόμασεν, ἀρὰ 
τῆς. αὐτῆς χρείας τὸ ϑεῖον mol τὸ δαιμόνιον... «80 

A^ 

5 ἘῸ τόπος iv ᾧ ϑεραπεύονται. 

τ Καὶ τὸ μὲν χωρίον. iv ὦ ϑεραπεύομεν τοὺς ϑεοὺς, 
ἱερὸν, καὶ νεώς. ἔνϑα δὲ καϑιδρύομεν, σηκὸς, τέμενος. 
οἱ μὲν γὰρ ἀκριβέστεροι σηκὸν τὸν τῶν ἡρώων λέ- 
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γουσιν, oí δὲ ποιηταὶ καὶ τὸν τῶν 9v, ὡς οἵ τρα- 
γῳδοὶ, — ᾿ ἁγνὸν εἰς σηκὸν ϑεοῦ. τὸ δὲ πρὸ αὐτοῦ, 
πρόδομος. καὶ τὸ κατόπιν, ὀπισϑόδομος.᾿ καὶ ἡ. εἴσὸ- 

δος, προπύλαια. | T3" | 

5 "Τὰ ΚΑ ΤΗΝ ΩΣ e sug 

Αὐτὰ δὲ ἃ ϑεραπεύομεν, ἀγάλματα, ων ἔδη 
ϑεῶν, εἰκάσματα ϑεῶν, εἰκόνες, pauci τυπὥμαάτα, εἴ- 
ei ἰδέαι. xfeiste δὲ; ἢ δείκηλον, οὐκ ^ — 
μαι. 

10 - Q2 Περὶ ἀπ δυμα 

Ἐφ᾽ ὧν δὲ ϑύομεν, ἢ πῦρ ἀνακαΐομεν, βωμὸς, 
θυμιατήριον, ἑστία. ἔνιοι γὰρ οὕτως ὠνομάκασιν. oU- 
τῶ δ᾽ ὧν κυριώτατα καλοίης τὴν ἐν πρυτανείῳ, ἐφ᾽ 
ἧς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον ἀνάπτεται. 

15 $'0 δεχτὸς τόπος τῶν ϑυσιῶν. E 

Ἐσχάρα δ᾽ ἰδικῶς δοκεῖ uiv ὧδε ὠνομάσθαι, ἐφ᾽ 
ἧς τοῖς ἥρωσιν ἀποϑύομεν. ἔνιοι δὲ τῶν — χαὶ 
τὸν τῶν ϑεῶν βωμὸν οὕτω κεκλήκασιν. 

Ὃ ἔσω τόπος τῶν ϑυσιῶν. 

20 Εἴη δ᾽ ἂν ὁ μὲν εἴσω τῶν περιῤῥαντηρίων τόπος, 

ἔνϑεος, ἱερὸς, καϑιερωμένος, καϑωσιωμένος, ἀβέβηλος. 

sedeo οὐδέπω ἐντετύχηκα τῷ ὀνόματι. 

*'O ἔξω τῶν ϑυσιῶν. 9 

Ὃ δὲ ἔξω, βέβηλος. τὸ γὰρ ἀνίερος ἁρμόττοι ἂν 
25 μᾶλλον ἐπὶ τῶν οὐ καϑαρῶν τόπων 

Α Περὶ ἀδύτου ϑείου τόπου,΄ 

— Ei μέντοι καί τι χωρίον ἄβατον εἴη τοῦ ἱεροῦ, 
τοῦτο καὶ ἄδυτον εἴποις ἂν, καὶ ἄψαυστον, καὶ ἀ- 
ψαυστούμενον, καὶ ἀϑέατον, καὶ ἀνάκτορον. 

8 ἘΠερὶ ἀνειμένων ϑεοῖς τόπων. τ 4840 

Οἱ δ᾽ ἀνειμένοι ϑεοῖς τόποι, ἄλση τε, καὶ τεμένη, 
καὶ ἕρχη. καὶ ὁ περὶ αὐτὰ κύκλος, περίβολος. 
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Περὶ ἀσύλου τόπου. 

Fl δὲ καὶ ἄσυλόν τι εἴη, τοῦτο καὶ κρησφύγετον 
λέγε, καὶ φύξιμον. καὶ ἱεροὺς ὅρους, ἐφ᾽ ὅσον τοῖς 
ἵχέταις ἀσφάλεια. ἡ δὲ ἄνετος ϑεοῖς γῆ, γῇ ἱερὰ, 
καὶ ὀργάς. 5 

41 (L4 * Περὶ οἰκοδομῆς ναῶν. 

Τὸ δὲ οἰκοδομῆσαι νεῶν, λέγοις ἂν καὶ περιβα- 
λέσϑαι νεὼν, ἐγεῖραι νεὼν, καὶ ἀναστῆσαι νεὼν, ποιή- 
σασϑαι νεῶν, καὶ νεὼν ἐργάσασϑαι. καὶ συνϑεὶς, vsc- 
ποιῆσαι. φιλοτιμότερον δὲ καὶ τὸν νεῶν περιεργάσα.- 10 

σϑαι τῷ ἀγάλματι. 

Περὶ ἱδρύσεως ἀγαλμάτων. 

Τὸ δὲ ἄγαλμα ἵδούσασϑαι ἐρεῖς καὶ στήδασϑαι, 
ἐγκαϑιδρύσασϑαι, ἐνστήσασθαι, ἀναστῆσαι, καϑιδρῦ- 
σαι, καϑιδρύδασϑαι, ἐγκαϑῖσαι τῷ νεῷ, ἐγκαινίσαι τῷ 15 
ϑεῷ, καϑοσιώῶσαι, καθιερῶσαι, ἐντεμενίσαι. Τὸ δὲ ἔρ- 
γον, ἵδρυσις, καϑιέρωσις, στάσις, ἀνάστασις, καϑίδρυ- 
όις, κατάστασις, καϑοσίωσις, ἐργασία, ποίησις. 

12 * Περὶ τῶν ἐναντίων. 

Τὰ δὲ ἐναντία, ἀνατρέψαι, καϑελεῖν, καταβα- oo 
λεῖν, κατενεγχκεῖν, καθελκύσαι, συγχέαι τὸν κόσμον 
τοῦ νεὼ, καταπρῆσαι, ἐμπρῆσαι, καταφλέξαι, πυρὶ 
νεῖμαι, ἐκ βάϑρων ἀνασπάσαι, ἀκρωτηριάσαι. Τὸ δὲ 
ἔργον, ἀνατροπὴ, καϑαίρεσις, ἀκρωτηριασμός: 

Περὶ τῶν νεὼς οἰκοδομούντων. 

Οἱ δὲ κατασχευάζοντες τοὺς νεὼς καὶ và ἀγάλμα- 
τα τεχνῖται, τοὺς, μὲν περὶ τὸν νεῶν, λιϑοξόους. τε καὶ 

οἰκοδόμους καὶ τέκτονας εἴποις à ἄν" φιλοτιμούμενος δὲ, 

καὶ νεωποιοὺς, καὶ ἱεροποιούς. τοὺς δὲ ἐπὶ τοῖς ἀ- 

25 

γάλμασι χειροτέχνας, οὐκ ἀγαλματοποιοὺς μόνον, OU-gp. 
δὲ ἀγαλματουργοὺς, ἀλλὰ καὶ ϑεοποιοὺς, καὶ ϑεοπλά- 

1ϑότας, ὡς ᾿Δριστοφάνης. Ἐώσπερ τὴν τέχνην, ἀγαλμα- 
τοποιίαν, καὶ ἀγαλματουργίαν, καὶ ἀγαλματοποιητικὴν, 
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καὶ ϑεοποιητικὴν, καὶ ἀγαλματουργικήν. οὐ nw καὶ 
ϑεοποιίαν. δυσχερὲς γὰρ πρὸς τὴν ἀκοὴν τοὔνομα. 

| . Περὶ ἐργασίας. 

Τὸ δὲ ἐργάσασϑαι ϑεὸν, ἔστιν εἰπεῖν, καὶ ποιῆ- 
ὅσαι, μιμήσασϑαι, δεῖξαι, τυπῶσαι. σχληρὸν ydg τὸ 
μορφῶσαι. ἀλλὰ καὶ κοιλᾶναι λίϑον εἰς ϑεοῦ μορφὴν, 
καὶ διαγλύψαι, καὶ διαρϑρῶσαι, καὶ διατυπῶώσαι, καὶ 

διαξέσαι. 

*' Qvópazo τῶν ϑεοὺς ϑεραπευόντων. 44 

10 Οἱ δὲ τῶν ϑεῶν ϑεραπευταὶ, ἱερεῖς, νεωκχόροι, 
ξάχοροι, προφῆται, ὑποφῆται, ϑύται, τελεσταὶ, ἕε- 
ρουργοὶ, καϑαρταὶ, μάντεις, ϑεομάντεις, χρησμῳδοὶ, 
χρησμολόγοι, χρησμοδόται, παναγεῖς, πυρφύροι, ὑ- 
πηρέται, ϑεουργοί. ποιητικώτερον γὰρ τὸ ϑυηπόλος. 

15 Περὶ ϑηλειῶν. 

4i δὲ ϑήλειαι, προφήτιδες, ἱέρειαι, καὶ ἔργων 
μυστικῶν προφάντιδες, καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς τοὺς ἄῤῥε- 
νας κοινά. ἰδίως δὲ ἡ ἐν Δελφοῖς προφῆτις, Πυϑία. 

— "Περὶ μαντείων καὶ μαντικῶν τόπων καὶ ἀνδρῶν. 18 

20 Εἰ δέπου καὶ πνεῦμα εἴη μαντικὸν, ὁ μὲν τόπος 
ἔνϑεος, καὶ ἐπίπνους, καὶ κάτοχος, καὶ ἐπιτεθ ιασμέ- 
νος, καὶ κατειλημμένος ἐκ ϑεοῦ. ὥσπερ καὶ ὁ χρῶν ἀνήρ. 
οὗτος δὲ καὶ ἐνθουσιῶν, καὶ κεκινημένος ἐκ ϑεοῦ, καὶ ἀνα- 
βεβακχευμένος, καὶ πλήρης ϑεοῦ, καὶ παραλλάττων ἐκ 

95 ϑεοῦ, τὸ πνεῦμα δὲ εἴποις ἂν καὶ c ὑκὸν, καὶ 
ἄσϑμα δαιμόνιον, καὶ ϑείαν αὔραν, καὶ ἄ ἄνεμον μαντικὸν, 

καὶ φωνὴν προαγορευτικήν. "Τὰ δὲ ῥήματα τῶν τῷ 16 
ἀνδρὶ συμβαινόντων, κατασχεϑῆναι, καταληφϑῆναι, i» 

- ϑουσιάφαι, ἐπυιϑειάσαι, ἀναβακχεῦσαι, πληρωθῆναι 
3οϑεοῦ. τὸ δὲ ἐπιπνευσϑῆναι., κακόφωνον. Τὰ δὲ óvo- 

ματα τοῦ πράγματος, κατακωχὴ » χκάϑοδος θεοῦ, κα- 
ταβολὴ, κατοχὴ, ἐπιϑειασμὸς, ἐπίπνοια, βακχεία, κί- 
νησις ἐκ ϑεοῦ, κατάληψις, ἐυϑουσιασμός. ὥσπερ καὶ 
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τὰ ἐπιῤῥήματα, ἐνϑέως, ἐπίπνως, κατόχως, ἐνθουσια- 
1γστικῶς, ϑειαστικῶς, ἐπιτεθϑειασμένως. * Τὸ δὲ πᾶν 

χωρίον, μαντεῖον, καὶ χρηστήριον, καὶ ἀνάχτορον. TO 
δὲ πρᾶγμα, χρησμῳδῆσαι, καὶ μαντεύσασθαι. ἔνιοι δὲ τῶν 
᾿Δττικῶν καὶ μαντεῦδαι λέγουσι. προειπεῖν, ἀνειπεῖν, 5 
ἀναφϑέγξασϑαι, προϑεσπίσαι. τὸ δὲ ϑεσπιῳδῆσαι, διϑυ- 
ραμβιῶδες. προαγορεῦσαι, προμηνῦσαι, προδηλῶσαι, 
προδιδάξαι, χρησμοδοτῆσαι, χρησμολογῆσαι, ἀνελεῖν, 

18προφητεῦσαι, χρῆσαι. * Καὶ τὸ μὲν ἔργον, μαντεία, 

. χρησμολόγιον, λόγιον, φήμη ἐκ ϑεοῦ, πρόῤῥησις, πρδα- 10 
γόρευσις, χρησμῳδία, χρησμολογία, ἀνάῤῥησις,. μάν- 
τευμα. καὶ διαλῦσαι, τὰ μεμαντευμένα, τὰ ἀνειρημέ- 
νας τὰ κεχρησμένα, τὰ κεχρησμῳδημένα, τὰ προηγο- 
ρευμένα, τὰ προτεϑεσπιόσμένα. ἰδίως δὲ τὸ ἐκ “Ιελφῶν 
καλεῖται πυϑόχρηστον, καὶ of χρώμενοι, ϑεωροί. 15 

40 * Περὶ μαντικῆς τέχνης. 

Ὀνομάξοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἡ τέχνη, μαντικὴ , προα- 
γορευτικὴ, χρησμολογική. Τὸν δὲ χρῶντα καλέδσαις ἂν 

προφήτην, μάντιν, χρησμῳδὸν, χρησμολόγον, ποιητῶν 
τὸν ϑεσπιφδόν. Ἔχοις δ᾽ ἂν εἰπεῖν καϑ' ἕτερον εἶδος 30 
χρείας, ἧκεν ἐκ ϑεοῦ φήμη, ἧχε μάντευμα ἐκ ϑεοῦ, 
ἧκε λόγιον, ἐξέπεσε χρησμὸς, ἠνέχϑη μάντευμα, ἀνεῖ- 
σεν ὁ ϑεὸς, ἀνεῖλεν ὃ ϑεὸς, ἀνεφϑέγξατο ἀμέτρως, 
ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ, καὶ τὰ τοιαῦτα. οἷς προσϑετέον τὸ 
ϑεομαντεῖν, ἢ ϑεομανεῖν, τὸ ϑεοκλυτεῖν, ϑεολογεῖν. 35 
ϑεόληπτος, φοιβόληπτος, νυμφόληπτος, μουσό 
ἔκ Πανὸς, ἢ ἄλλου ϑεοῦ κάτοχος, ἢ κατεχόμενος. 

* Περὶ τῶν ϑεοὺς νομιζόντων. 

Ὁ μὲν τοίνυν ϑεοὺς νομίξων ἀνὴρ, καλοῖτ᾽ ἂν εὐ- 
δεβὴς, φιλόϑεος, ὅσιος, φιλοϑύτης, φιλεορταστὴς, ἕἴε- 80 
ρουργικὸς, ϑεῶν ἐπιμελὴς, ϑεοῖς ἀνακείμενος, ϑειασμῷ ᾿ 
προσκείμενος, λατρεύων ϑεοῖς, ἔνϑεος, κατάϑεος, ϑεο- 
σεβὴς, ϑεολογικὸς, ἐπιτεϑειασμένος, ἱερὸς, καϑιερωμέ- 

vog , ϑεοφιλής. 
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coco Ἀ Περὶ εὐσεβοῦς καὶ ἀσεβοῦς. '21 

j Ὃ δὲ ὑπερτιμῶν, δεισιδαίμων, καὶ δεισίϑεος. κω- 
| μικὸν γὰρ, ὁ βλεπιδαίμων. 'O δὲ ἐναντίος, ἄϑεος, ὦ 
j νίερος, ἀσεβὴς, δυσσεβὴς, ἀϑέμιτος, μισόϑεος, ϑεομι- 
ο΄ $696, ὀλίγωρος ϑεῶν, νεωτεριστὴς περὶ τὸ ϑεῖο», ἐν- 
j αγὴς, ἐξάγιστος, βέβηλος, ϑεοβλαβής. ὁ δὲ ϑεοστυγὴς, 

τραγικόν. ᾿Ονόματὰ δὲ τοῦ πράγματος, ἐκεῖ. μὲν. εὐ- 
σέβεια, καὶ ὁσιότης, καὶ ϑεῶν ἐπιμέλεια, καὶ λατρεία 
ϑεῶν, καὶ ϑεοσέβεια. τὸ γὰρ φιλοϑεύότης;. βίαιον. * iv.22 

Ιοταῦϑα δὲ, ἀσέβεια, καὶ ἀνοσιότης, xoi. ὀλιγωρία περὶ 
τὸ ϑεῖον, καὶ ϑεοβλάβεια, καὶ ἀϑεότης. “Ρήματα δὲ, 
εὐσεβεῖν, ὁσιοῦν, σέβειν, σέβεσθαι, ϑεοσεβεῖν. Τὸ δὲ. 
ἐναντίον, ἀσεβεῖν μόνον. τὸ γὰρ ἀνοσιουργεῖν., πρὸς 
ἕτερα. Εἰ δὲ καὶ ἐπιῤῥήματα προσϑετέον, ἐπὶ μὲν τοῦ 

15 εὐσεβοῦς, ὁσίως, ἐνθέσμως, ἐνθέως, φιλοϑέως, ϑεοφι- 
λῶς, ϑεοσεβῶς. ἐπὶ δὲ τοῦ ἀσεβοῦς, δυσσεβῶς, ἀσεβῶς, 

ἀνοσίως, ἀθέως, ϑεοβλαβῶς, ϑεομισῶς, ἀϑεμίτως. 

— | "Teo ἀρχείου. 

. . Ὀνομάσαις δ᾽ ἂν ἱερὸν τὸ ἀρχεῖον, σεμνὸν, ϑεῖον, 
20 ἔνϑέον, φρικῶδες, ἐκπληκτικὸν, ἀρχαιόπλουτον, παλαιό- 

πλουτον, ξάπλουτον, μεγαλόπλουτον, βαϑύπλουτον, 
πολύχρυσον, πολυάργυρον, πολυτάλαντον. 

γα γῶν «t Περὶ ἐπωνυμίας ϑεῶν. 

Θεοὶ ὑπερουράνιοι, ἐνουράνιοι, ἐπουράνιοι, ἔναι- 

᾿ φο ϑέριοι, ἐναέριοι, ἐπίγειοι. καὶ οἱ αὐτοὶ, ἐπιχϑόνιοι, 
ἐνάλιοι, ϑαλάττιοι. καὶ οἵ αὐτοὶ, ἐνθαλάττιοι. ᾿ὑπό-94 
γειοῖ, χϑόνιοι, ὑποχϑόνιοι, καταχϑόνιοι, ἑστιοῦχοι, πο- 
λιοὔχοι, πατρῷοι, ξένιοι; φράτριοι, ἀγοραῖοι, ἐπικάρ- 

τ΄ τοί», στράτιοι, τροπαιοῦχοι, ἱκέσιοι, τρόπαιοι, λύσιου, 
H βοκαϑάρσιοι, ἁγνῖται, φύξιοι, σωτῆρες, ἀσφάλειοι, πα- 

λαμναῖοι, προστρόπαιοι, γενέϑλιοι, γαμήλιοι, φυτάλιοι, 
προτρύγαιοι. τὰ πολλὰ δὲ τούτων καὶ ἴδια ἐστὶ τοῦ 
Zhóg. ὥσπερ, ὁ μωρὰ γα καὶ ὁ καταιβάτης. xa παρ᾽ ᾿49η- 
ναίοις, φράτριος. τὸ γὰρ νεφεληγερέτης, καὶ ὅσα 

Cd ἃ 

28 
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τοιαῦτα, ἐπὶ τοῦ Ζιός" ὥσπερ καὶ τὸ ἐννοσίγαιος, καὶ 

ἐνοσίχϑων, καὶ τοιαῦτα ὅμοια, ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος, 
ποιηταῖς ἀνείσϑω. 

25 * Περὶ τῶν προσιόντων oig. 

Τὸ δὲ προσιέναι πρὸς τοὺς ϑεοὺς, καϑηράμενον, xa- 5 
αρεύσαντα, φαιδρυνάμενον, περιῤῥανάμενον, ἀποῤ- 
δυψάμενον, ἀπονιψάμενον, ἁγνισάμενον, ἁγνεύσαντα, 
ἡγνευμένον, ὡσιωμένον, καθαρῷ νῷ, ὑπὸ νεουργῷ στο- 
Aj, ὑπὸ νεοπλυνεῖ ἐσϑῆτι, προσιέναι ϑεοῖς, ztoocodov 
ποιεῖδϑαι πρὸς τοὺς ϑεοὺς, εὔχεσϑαι ϑεοῖς, ἀνατείνειν 10 

τὰς χεῖρας, ἐντυγχάνειν ϑεοῖς, προτρέπεσϑαι ϑεοὺς, 
26" χατακαλεῖν ϑεοὺς, ἀνακαλεῖν ϑεοὺς, αἰτεῖν παρὰ τῶν 

ϑεῶν τὰ ἀγαϑὰ, προσφεύγειν ϑεοῖς, ποτνιᾶσθαι, ἐπαν- 

τιβολεῖν καὶ ἀντιβολεῖν, καϑικετεύειν, ϑύευν ϑεοῖς, ἵε- 
ρουργεῖν, ἱεροποιεῖν, βουϑυτεῖν, ἑκατόμβην προσάγειν, 15 
ϑυηπολεῖν, παιᾶνας ἀεῖσαι, ὕμνον ἄσαι, ἱερῶν προκα- 
τάρξασϑαι, λιβανωτὸν καϑαγίζειν, ϑυμιᾶν, ἀρώματα 
λύειν ἐν πυρί. Τὰ δὲ ἀρώματα καὶ ϑυμιάματα καλεῖ- 
ται. Θουκυδίδης δ᾽ αὐτὰ εἴρηκεν ἁγνὰ ϑύματα, πρὸς 
τὰ αἵμάσσοντα καὶ σφαττόμενα ἀνατιθεὶς σμύρναν, Au 90 

97 βανωτόν. "“ἵερεῖα προσάγειν τοῖς βωμοῖς, αἱμάσσειν 
τοὺς βωμοὺς, δεκάτην ἀποϑύειν, εὔχεσϑαι κατὰ βοὸς 
ἢ ἄλλου του, σπένδειν, κατασπένδειν, στεφανοῦν, ὦνα- 
στέφειν, στεφανώματα προσφέρειν, μυῤῥίνην στεφα- 
νωτρίδα, ὀπεῖσαι, κατασπεῖσαι, ἐπισπεῖδσαι, μηρία ἐπι- 95 
ϑεῖναι, οὐλὰς ἐπιβάλλειν, ὁπλαγχνεύσασϑαι, ϑυηλήσα- 
όϑαι, ἱερῶν προκατάρξασϑαι, δεκάτην ἀποϑῦσαι, σπλάγ- 

qvov- ἀπάρξασϑαι, δεκάτην ἐναποϑεῖναι, ἀνάϑημα ποιή- 
σαόσϑαι, ἀναϑεῖναι εἰς τὸν νεών. 

28 ἘΠερὶ ἀναθημάτων. 80 

Τὰ δὲ ἀναθήματα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, στέφανοι, φιά- 
λαι, ἐκπώματα, ϑυμιατήρια, χρυσίδες,, ἀργυρίδες, oi- 
νοχόαι, ἀμφορίσκοι. ἡ δὲ Πυϑία καὶ κνισᾶν ἀγυιὰς 
ἀνήρει. ἀπαρχὰς προσενέγκαι, ἀπάργματα προσφέρειν, 
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ἄργματα προσφέρειν, ψαιστὼ, πόπανα, ὀμπνὴν, στε- 

φάνους, πελάνους ν. πέμματα, στέμματα, ϑαλλοὺς, 

μυῤῥίνας, ἄνϑη. παιανίσαι, παιᾶνα σαι. τὸ γὰρ 
ὀλολύξαι, καὶ ὀλολυγῇ χρήσασϑαι, ἐπὶ γυναικῶν. * Tà29 

Subvroi πράγματα, ϑυσία, βουϑυσία, ϑυηπολία, xa- 
τάκλησις ϑεῶν, ἀνάκλησις, ἔντευξις, πρόσοδος, ἱερουρ- 

γία, ἱεροποιία, ἵχετεία, σπονδή. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν βω- 

μῶν ἀποῤῥέον, πνεῦμα, κνῖσα, καὶ ἀτμός. 

; Περὶ τῶν προσαγομένων ἱερείων. 

10 Τὰ δὲ προσακτέα ϑύματα, ἱερεῖα, ἄρτια, ἄτομα, 
ὁλόχληρα, ὑγιῆ, ἄπηρα, παμμελῆ, ἀρτιμελῆ. μὴ xo- 
λοβὰ, μὴ δὲ ἔμπηρα, μὴ δὲ ἠκρωτηριασμένα, μὴ δὲ διά. 
ὄτροφα. Σόλων δὲ τὰ ἔμπηρα καὶ ἀφελῆ ὠνόμασε. προσ- 
ακτέον μέντοι καὶ βοῦς ἄξυγας. ἰστέον δὲ ὅτι τὰ ix 

15 τῶν ἱερείων κρέα, ϑεόϑυτα καλεῖται. 

*' Jóvogía. 80 

“να δὲ καὶ διαναπαύσω δε πρὸς μικρὸν. ἐπεὶ τὸ 
διδασκαλικὸν εἶδος αὐχμηρόν ἐστι καὶ προσκορὲς, οὐδὲν 
ἄν τικωλύοι προσϑεῖναι καὶ μύϑου γλυκύτητα εἰς ψυχα- 

20 yoylav, ὅτι καὶ μῆλα ϑύουσι περὶ Βοιωτίαν Ἡρακλεῖ. 
λέγω δὲ οὐ τὰ πρόβατα τῇ ποιητικῇ φωνῇ, ἀλλὰ τὰ ἀ- 
κρόδρυα, ix τοιᾶςδε αἰτίας. ἐνεστήκει μὲν γὰρ ἡ ἡ πα- 
νήγυριβ τοῦ ϑεοῦ, καὶ κατήπειγε τοῦ ϑύειν ὃ καιρὸς, 
τὸ δὲ ἱερεῖον ἄρα κριὸς ἦν. καὶ οἵ μὲν ἄ ἄγοντες ἄκον- 

25 τες ἐβράδυνον' ὁ ydg ᾿Ασωπὸς ποταμὸς οὐκ ἦν διαβα- 
τὸς, μέγας ἄφνω ῥυείς.. "οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸ ἱερὸν παῖδες 81 

ὁμοῦ παίξοντες ἀπεπλήρουν τῆς ἱερουργίας τὸν νόμον. 
λαβόντες γὰρ μῆλον ὡραῖον κάρφη μὲν ὑπέϑεσαν αὐ- 
τῷ τέτταρα, δῆϑεν τοὺς πόδας, δύο δ᾽ ἐπέϑεσαν ἅμα, 

 β0τάδ᾽ ἦν τὰ κέρατα. καὶ κατὰ τοὺς ποιητὰς ἀποϑύειν 
. . ἔφασαν τὸ μῆλον, ὡς πρόβατον. ἡσϑῆναί τε λέγεται τῇ 

| ϑυσίᾳ τὸν Ἡρακλέα, καὶ μέχρι τοῦδε παραμένειν τῆς 

ἱερουργίας τὸν νόμον. καὶ καλεῖται παρὰ τοῖς Θηβαίοις, 
ἢ τοῖς Βοιωτοῖς, Μήλων ὁ — ὄνομα ἐκ τοῦ n 

35 που τῆς ϑυσίας λαβών. ὶ 
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82 :»o* "yeh τῶν. πρὸ τῶν ἱερῶν inj ja 
καὶ ἀκαϑάρτων. 

Τὰ πρὸ τῶν ἱερῶν, πὲριῤῥαντήρια, καϑάρμοϊ,. κα- 
ϑάρσεις, καθάρσια, καϑαρτήρια, καϑάρται. καὶ οἵ τού- 
τοις ἀφησάμενοι, καϑαροὶ, οἵ δ᾽ ἐναντίοι, ἀχάϑαρτοι.ὅ 

ὥσπερ καὶ τὰ ἐναντία τῶν ἀκαθάρτων, ὁσίως, ὥσιω- 
μένως, ἁγνῶς, ἡγνευμένως, ἁγίως προσιόντες. ἀνόσιοι, 
ἀνίεροι, ἀνάγνως, ἀνοσίως, ἀκαϑάρτως πάντα δρῶν- 
τες, μιαροὶ, παμμίαροι, ἐναγεῖς, ἄγει προσερχόμενοι, 

88 μιάσματι. ἐνεχόμενοι. Ἐ Καὶ τὰ πράγματα, τὸ μὲν, ἅ- 10 
γιον, καδϑαρὸν, ὅσιον, ἁγνὸν, εὐαγὲς, ἄχραντον. τὸ 
δὲ ἐναντίον, ἐναγὲς, ἐξάγιστον, δυσαγὲς, μιαρὸν, πᾶμ- 
μίαρον, μίασμα, μύσος. ἄλλης δὲ χρείας, καϑήρασ- 
9a, μίασμα ἐκνίψασϑαν, ἄγος ἀποπέμψασθαι, μῦδσος 
λύσασϑαι, ee ibew τινὶ ἀποτρίψααϑαι, ἀποδιοπομ- 15 
ΠΟ ΗΝ, 

I τὼν κατὰ τὰς ϑυσίας ὀργάνων. : 

Τὰ. δὲ πρὸς ϑυσίαν, σχίξαι, σφαγίδες x κοπίδες, 
πελέκεις, ὀβελοὺ , λίκνα, , βανᾷ, χέρνιβες. τὸ. γὰρ πεμ-. 

πόβολα, καὶ οὐλοχύται, καὶ τὰ τοιαῦτα, ποιητικά. ι 80 

84 * Περὶ καιρῶν ἑορτασίμων καὶ ἑορταστῶν. 

Καιροὶ δ᾽ ἱεροὶ πανηγύρεις, ἕξορταὺ,  ἵερομηνίαι; 
ϑεοφάνεια, ϑεοξένια, μεϑέορτοι ἡμέραν κατὰ ᾿ἀντιρῶν- - - 
τα. καὶ ἄνϑρωποι, ἑορτασταὶ, πανηγυρισταὶ, φιλέορ- 
τοι, καὶ συνεορτασταὶ, συμπανηγυρισταί. εἴποις δ᾽ ἂν 95 
πανηγύρεις, δημοτελεῖς, καὶ πάνδημοι, καὶ δημόσιαι, 
καὶ δημοϑοινίαι, καὶ πανϑοινίαι, καὶ πανδαισίαι. τὸ δὲ ἐν 

ταῖς εὐωχίαις ἢ κρεωνομίαις πρῶτον τῶν μερίδων λαμβά- ^: 
νειν, πρωτοϑοινία ὀνομάξεται. Τὰ δὲ ῥήματα; ἑστιᾶσϑαι, 
εὐωχεῖσθαι, πανηγυρίζειν, ἑορτάξειν, συνεστιᾶσϑαι, 80 

συνευωχεῖσϑαι , συμπανηγυρίξειν, συνεορτάξειν, συ- 
σπένδειν, καὶ ὁμοσπονδεῖν, καὶ ὁμόσπονδοι, καὶ Óuo- 
ὅπόνδους γίγνεσθαι, κρατήρων συμμετέχειν. ὃ 
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εὐ ἢ Περὶ μυβεηρίωρι, τελούντων καὶ τελουμένων. 35 

oc Εἴη δ᾽ ἂν τῆς αὐτῆς ἰδέας καὶ τάδε, μυστήρια, τε- 

λεταὶ, ὄργια, μύσται, μυσταγωγοὶ, τελεσταὶ, ὀργια- 

Grai... καὶ μυεῖν, μυσταγωγεῖν, μυεῖσϑαι, ὀργιάζειν, 

βτελεῖσθαι, τελεῖν. . φιλοτιμότερον δὲ τῇ χρήσει τὸ τελε- 

σιουργεῖν, καὶ ἡ τελεσιουργία. ἱεροφάνται, δαδοῦχοι, 

κήρυκες, σπονδοφόροι, ἱέρειαι, παναγεῖς, πυρφύροι, 
ὑμνῳδοὶ, ὑμνήτριαι, ὑμνητρίδες, ἰακχαγωγὸς γὰρ, 
καὶ κουροτρόφος τίς, καὶ δαειρίτης, καὶ ὅσα τοιαῦτα, 

 1000.& τῶν ᾿Δττικῶν. "Ἢ δὲ μυηϑεὶς, μεμυημένος,. τετε- 36 
λεσμένος, ὠργιασμένος. ὥσπερ ὁ ἐναντίος, ἀμύητος, 
ἀτέλεστος, ἀνοργίαστος. ὀνομάξονται δὲ καὶ μυστηριώ- 
τιδὲς σπονδαὶ, καὶ μυστικαὶ ἡμέραι. ὥσπερ ἱεραὶ, ἄ- 
φετοι, ἄνετοι, καϑιερωμέναι, κατωνομασμέναι ϑεοῖς, 

Ἰσκαϑωσιωμέναι, καταπεφημισμέναι. τὰ δὲ μυστήρια, 
al καὶ xà ü ὄργια, τελεταὶ, καὶ τέλη μυστικὰ, καὶ mime 
pito, ξορμαὶ ἔντιμοι. | 
320p Om ἑορτῶν παρωνύμων ἐκ τῶν τιμω- 87 

Wehr ϑεῶν. 

20... AR Μουσεῖα. Ἑρμοῦ, Ἕρμαια. “Ζιὸς, Διά. 
διὰ, x καὶ Πάνδια. ZA9vag, Παναϑήναια. Ἥρας, “Ἡραια. 

diu ἊΝ Δημήέρια, καὶ Θεσμοφόρια, καὶ Ἐλευσίνια. 
"us παρὰ Σικελιώταις, Θεογάμια, καὶ ̓ δνϑεσφόρια. 

Ἴ τέμιδος,, ̓Δρτεμίσια, καὶ Ἐφέσια. Κρόνου, Κρόνια. 
κληπίιοί Ἢ Ur Mu καὶ ᾿ἀσκλήπια. Axes 

ego 

e0 ἐν] 

T » Καὶ τὰ Aou. 

* Περὶ ὕμνων ἰδίων ϑεοῖς τισι. τ 98 

ἐδ “Αἱ δὲ εἰς ϑεοὺς ὠδαὶ, κοινῶς μὲν παιᾶνες, ὕμνοι. 
ἰδίᾳ δὲ ̓ Αρτέμιδος ὕμνος, οὔπιγγες. ᾿Δἀπόλλωνος, ó 
παιάν. ἀμφοτέρων, προσῴδια. “ιονύσου, διϑύραμβος. 

Δήμητρος, ἴουλος. λῖνος γὰρ καὶ λιτιέρσης, σκαπανέων 
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coL καὶ γεωργῶν. ᾿Προσαπτέον δὲ τούτοις καὶ ϑεοὺς 
ὁρκίους. ὅρκον ὀμνύειν, ὀμνύναι. τὸ δὲ ὀμόσαι ἐλέ- 
yevo καὶ πίστιν ἐπιϑεῖναι. óguouotéiv , ὁρκομοσία, δρ- 

ϑοχομότας. "“ ὁρκῶσαι,. 0040, δρκωτοὺς, ὁρκοτόμους, 
εἰ μὴ σκληρόν. εὐορκεῖν, ἐμπεδοῦν ὅρχοις.. εὔορκον,5 
εὐόρκῶτον, εὐώμοτον. εὐορχίαν, καὶ ἐπιορκίαν, ἐπίορ- 
«ov, δυσώμοτον. ὁρκοῦν, ἐξορχοῦν, ἐνόρχως τι εἰπεῦν, 
ἐνομώτως τὶ εἰπεῖν. ἔνορκον, ἐνώμοτον. ἄνορκον, 
ἀνώμοτον. ἐπιορκῆσαι ϑεοὺς, εὐορκῆσαι φρικώδεις 
ὅρκουρ. καὶ ϑεὸν δύσμηνιν, καὶ βαρύμηνιν, καὶ δυδ- 10 

40 

όργητον. καὶ περὶ μὲν ϑεῶν ἀρκεῖ τοσαῦτα. 

fKEOAAAION s». 
i23 

1 

Περὶ βασιλικῶν óvoudtov. : 

“Περὶ βασιλέως ἐπαίνων λέγε, πατὴρ, ἤπιος, πρᾷος, 
ἥμέροθ; προνοητικὸς, ἐπιεικὴς, φιλάνθρωπος, μεγὰ 15 
λόφρων, ἐλεύϑερος, χρημάτων 'κρείττων, ἔξω παϑῶν, 
favo) εἰρατῶν, ἄρχων ἡδονῶν, λογισμῷ, χρώμενος, 
ὀξὺς, ἀγχίνους, περιεσκεμμένος,. εὔβουλος, δίκαιος, 

41 

σώφρων, ϑεῶν ἐπιμελητὴς, ἀνθρώπων κηδεμὼν » ὅτα- 

σιμος, βέβαιος, ἀνεξαπάτητος, μεγαλογνώμων,. ἰσχυ-80 
φογνώμών, evéQyós , τελεσιουργὸς, «φροντιστὴς τῶν 
ἀρχομένων, σωτὴρ, "πρόχειρος εἷς εὐεργεσίαν, βραδὺς 
elg τιμωρίαν, ἀσφαλὴς, ἀπλανὴς, ἀκλινὴς, ἀχριβέστε- 
gos πρὸς τὸ δίκαιον ξυγοῦ, εὐπρόσοδος, εὐπροσήγορος, 

εὐέντευχτος, μειλίχιος, προσηνὴς, ἐπιμελητὴς τῶν ὑπη-35. 

κόῶν, φιλοστρατιώτης, πολεμικὸς μὲν, οὐ φιλοπόλε- 
μὸς δέ. εἰρηνικὸς, εἰρηνοποιὸβ, εἰρηνοφύλαξ, παιδευ- 
tix, ἀρχηγὸς, καὶ ἀρχικὸς, νομοϑετικὸς, εὖ ποιεῖν. 
πεφυχὼς, ϑεοειδής. πολλὰ δὲ ἐστιν, ἃ Fei vig ἂν 
εἰπεῖν ἔχοι, καὶ οὐκ ὀνόματι. 80 

42 * Περὶ τυράννου. 

ψέγων δ᾽ ἂν ἐρεῖς τυραννικὸς, ὠμὸς, ϑηριώ- 
δῆς, βίαιος, πλεονεκτικὸς, φιλοχρήματος, καὶ τὸ τοῦ 
Πλάτωνος, ἐραασιχρήματος, ἅρπαξ, καὶ τὸ τοῦ Ὁμήρου, 
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δημοβόρος, ὑπερόπτης, ὑπερήφανος, δυσπρόσιτος, 
δυσπρύσυδος, δυσπροσήγορος, δυσέντευχτος, δυσόρ- 
γητος, δύσϑυμος, ἔμπληχτος, ταραχώδης, ἡδονῶν ἥτ- 

.. τῶν, ἀκρατὴς, ἀκράτωρ, ἀλόγιστος, ᾿μισάνϑρωπος, 
— Βἄδικος, ἄβουλος, ἄνισος, ἀνόσιος, νοῦ κενὸς, εὔχο- 
.. Aos, εὐμετάβολος, εὐεξαπάτητος, δάδιος, ἀνήμερος, 
πον ἐνδιδοὺς, ἀκόλαστος, ὑβριστὴς, πολεμο- 

Me nidi ἐπαχϑὴς, ἀχάϑεκτος, ἀφόρητος. —— 

ΟΙ n7 CKEOAAATON T. [134g 

10 en ταχέως καὶ βραδέως εἰς ἔργα. I 

ipe τοῦ μὴ βραδύνοντος, ἕτοιμος, πρόχει- 
gos, s g, ἄοκνος, ταχὺς, ὀξὺς, ἔντονος, ἐνερ- 

ο γὸς, ἀπροφάσιστος, τῷ καιρῷ χρώμενος, ἐγρήγορος, 
σπουδαῖος, οὐδὲν ὑπερτιθέμενος, οὐδὲν ὑπερβαλλόμε-.. 

15 voc. .. Περὶ δὲ τοῦ ἐναντίου, βραδὺς, μελλητὴς, ̓ σχο- 
λαῖος; νωϑρὸς, vote, ἀμελὴς, ἀμβλὺς, ἀργὸς, διά- 
γῶν, διαμέλλων, ὑπερβαλλόμενος, ὑπερτιϑέμενος, στρε- 

QE qópevog, . τὸν καιρὸν παριείς. Καὶ τὰ πράγματα, τοῦ 
μὲν, ἑτοιμύτης, ὀξύτης, ἐγρήγορσις, προϑυμία, σπου- 

30 δὶ, τάχος. τοῦ δὲ, σχολὴ, σχολαιότης, μέλλησις, μελ- 
λησμὸς, βραδυτὴς, ἀναβολὴ, νωϑεία, ἀργία, τριβή. 
νυν, fone, uis. etes. to 

s si ἐξ io "KEOA44410N 4 eror n 

ji Hei βαφῆς βεβαίας καὶ ἀβεβαίου" 
᾿ - έγοις ἂν περὶ βεβαίου βαφῆς, δευσοποιὸς, ἀνέκ- 

bt aueioj: ̓βόνιμος, ἔμμονος, ἐγκρατὴς, ἀνεξίτηλος, ἀνεξ- 
* ἄλειπτος," ἀνεξίτητος, ἀνέχτριπτος, ἀνέχνιπτος, ἀν- 
 ϑοῦσα, εὐανϑὴς, ἀνϑηρά. Περὶ δὲ τῆς ἐναντίας, ἀβέ- 
ϑοβαιος,Ἤ ἔχπλυτος, ἐξίτηλος, εὔρυπτος, εὐ 06; 

τὸς, εὐέκνιπτος, ἀχρατὴς, ἀνανθϑής. ἔστι δὲ 

“εἰπεῖν καὶ ἀνεῖται βαφῆς. τὸ δὲ ἔργον, ἐκπλῦναι, ἐκ- 
γίψαι, ἐχτρῖψαι, ἐκρύψαι, ἀποῤῥύψαι. 
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45 oxi»; . &'Iórooío περὶ. πορφύρας. 
dicun δέ 6s διαναπαύων, ὅπως μὴ πάμῃς,. πρὸς 

ἕν εἶδος ἀποβλέπων, ἐρῶ περὶ πορφύρας, ὅπως τὴν 
ἀρχὴν εὐὑρέϑη. Τύριοι λέγουσιν ὡς Ἡρακλῆς ἠράσϑη 
νύμφης. ἐπιχωρίας. Τύρος δ᾽ ἦν τῇ. νύμφῃ τοὔνομα. 5 

εἵπετο ἄρα τῷ Ἡρακλεῖ καὶ κύων, κατὰ τὸν παλαιὸν νό- 
μον οἶσϑα δὲ. ὅτι τοῖς ἥφωσι δυνειδσήξσαν μέχρι. τῆς 

46 ἐκκλησίας. οἱ κύνες. ἢ ὁ τοίνυν Ηράκλειος κύων, κατὰ 
πέτραν ἑρπύσασαν πορφύραν ϑεασάμενορ, προεχούσης 

αὐτῇ τῆς σαρκὸς, ἐνδακὼν ὁ μὲν τὴν σάρκα ποιεῖται 10 

τροφὴν, ὁ δὲ λύϑρος ἄρα τὰ χείλῃ τοῦ κυνὸς αἱμάξας 

᾿ ἐφοίνιξεν. ὡς δὲ ἧἦχεν ὃ ἥρως παρὰ τὴν κόρην, αὕτη 
ϑεασαμένῃ τὸ χείλη τοῦ κυνὸς ἀνθοῦντα ἀήϑει βαφῇ, 
οὐχ ἔφη προσήκασϑαι τοῦ λοιποῦ τὸν "HooxAEe, εἰ μὴ 
αὐτῇ; κομίσειεν ἐσθῆτα τῶν τοῦ κυνὸς χειλῶν εὐειδεστέ- 15 

ἀγρὰν. “" ó μὲν τοίνυν Ἡρακλῆς ἐξεῦρέ τε τὸ ζῶον, καὶ 

τὸν λύϑρον ἀνελέξατο; καὶ τὸ δῶρον ἐκόμισε τῇ κόρῃ; - 
πρῶτος γενόμενος εὑρετὴς τῷ Τυρίῳ Ao yo τῆς Φοινίσ- 
δῆς βαφῆς. τὰ δὲ νῦν οἱ Φοίνικες οὕτω ϑηρῶσι τὸ ξῶον; 
παὶ τὸ ἔριον χρωννύντες, δηλοῦσιν. "ὡς πρὸς τὴν ὕψυν 90 
ἀνθεῖν, σχοινίον πλεξάμενοϊ παμμῆκές τε; ἰσχυρόν τε, 
καὶ καρτερὸν, ὡς ἐνθαλαττεύειν δύνασϑαι, τούτῳ συνε- 
χεῖς ὥσπερ κώδωνας ἐξαρτῶσιν ἐκ μετρίων διαστημάτων, 

48 χυψέλας ἐκ σπάρτου: τινὸς ἢ σχοίνου διαπλεξάμενοι. *óa- 
σεῖαι δ᾽ εἰσὶ τὰ κατὰ τὴν εἴσοδον. τὰ yàg τῶν σπάρτων ἢ 25 
τῶν σχοίνων τέλη, περὶ τοῖς στόμασι τῶν κυψελῶν ἐξεπί- 
᾿τηδὲες ἀνέχειν ξῶσιν, ὡς τῷ μὲν παριόντι ῥᾳδίως εἴκειν, 
xai διίστασϑαί, ἀναχώρησιν δὲ εἰς τοὔμπαλιν, μηδὲ 
ἀναστροφὴν τῷ. παρελθόντι ἐνδιδόναι. ταύτας τὰς κυ- 
ψέλας δελεάσαντες οἱ πορφυρεῖς, ἐν τοῖς πετρώδεσι χα- 80 
ϑιᾶσι, τὸ καλώδιον φελλοῦ. τινος ἐξάψαντες, ὡς ἀνέ- 
χειν τὸ ϑήραμα.. διαλιπόντες. δὲ νύχτα, καὶ δὴ ignue- 
ρεύσαντες. ὡς ἐπιτοπολὺ, τὰς. κυψέλας ἔμπλεως τῶν. 

49 toov ἀνέλκουσιν:͵ * ἔπειτα κοψάμενον. τὸ ὄστρακον. ἐν 
ταυτῷ καὶ τὴν σάρκα, ταριχεύσαντές τε ἐπὶ δευσοποιίαν, 86 
ὕδατι τὴν ἄσην ἐκκαϑήραντες, ἐνέψουσιν ἐμπύρῳ λέβητι 
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τὸ ϑήραμα τὸ ϑαλάττιον. τὸ δὲ αἷμα, ἐπειδὰν πυρὶ óuc- 
λήσῃ, χεῖταί τε καὶ ἐξανθεῖ. καὶ τὸ μὲν ξανϑίξεται, 
τὸ δὲ κυαναυγὲς γίγνεται, τὸ δὲ ἄλλο εἰς ἄλλην χρόαν 
τρέπεται. καὶ 0 τι ἂν καϑῇς, πᾶν τὸ ξυγγενόμενον τῷ 
Salue. πρὸς τὴν αὐτοῦ χροιὰν μεταχρώννυται. χαίρει 

δὲ ἡλίῳ ὁμιλοῦσα τῆς πορφύρας ἡ βαφή. καὶ ἡ ἀκτὶς 
ο΄ αὐτὴν ἀναπυρσεύει, καὶ πλείω ποιεῖ καὶ φαιδροτέραν | 
ο΄ τὴν αὐγὴν, ἐκφοινισσομένην ἐκ τοῦ ἄνω πυρός. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E. 50 

| 10 Ἐμπόρων καὶ βαναύσων ὀνόματα. 

"Eguztogot, καὶ κάπηλοι, καὶ μεταβολεῖς, οἵ ὀρϑοί τι 
πράττοντες" οἱ δὲ καϑήμενοι, βάναυσοι. καὶ ἡ ἐργασία 
αὐτῶν, βαναυσία, καὶ βαναυσουργία, ἐργάται, χειρο- 
τέχναι, χειρουργοὶ, ἀποχειροβίωτοι, ἀποχειρόβιοι, δη- 

15 μιουργοί. καὶ χειροτεχνία, καὶ χειρουργία, καὶ δημιουρ- 
γία. ἑδραῖοι τεχνῖται. τὸ δὲ χειρογάστορες Ἑκαταῖος 
λεγέτω, καὶ τὸ χειρώνακτες Ἡροδότῳ δεδόσϑω. 

"θυ αν ΝΎ ΦΛΑΣΣ 

“ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς δι 

Περὶ εὐετηρίας, ἢ εὐθηνίας, καὶ τοῦ ἐναντίου. 

40  Elg τὸν μέλλοντα καιρὸν εὐφορία, φορὰ, εὐετηρία, 
εὐθηνία, εὐχαρπία, πολυχαρπία. κἂν βιάξηταί τις, 
πολυσιτία, εὐπραγία γῆς, καὶ εὐπορία. λόγῳ, ἀξιω- 

᾿ τάτης οὔσης τοῦ σίτου τῆς ἀγορᾶς, πληϑούσης τῆς ἀγο- 
ο΄ ρᾶς, τῶν πυρῶν σωρηδὸν κεχυμένων, ἐπευωνισμένων 
— 95TGv πυρῶν, τῆς τιμῆς τοῦ σίτου καταβεβηκυίας, ἢ κα- 
ο΄ φεληλυϑυίας, ἀφϑόνων ὄντων τῶν ἀναγκαίων, καὶ τῶν 
ο΄ ἀγαϑώῶν χύδην κειμένων εὐπραγίας οὔσης περὶ τὴν ἀγο- 
τ ρὰν, * ῥᾳδίας οὔσης τῆς περὶ τοὺς πυροὺς διαϑέσεως. 52 

πολλῆς μὲν πράσεως οὔσης, πολλῆς δὲ ὠνῆς. καὶ ἑτέρως, 
80 διχαίας τῆς γῆς γενομένης περὶ τὴν φορὰν, εὐφόρου 

τῆς γῆς γενομένης, τῆς γῆς ἀμειψαμένης τὸν πόνον 
τῶν γεωργῶν... ; 

Pollux Pol. I. B 
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Περὶ ἀφορίας. 

Τὸ δὲ ἐναντίον, λιμὸς, ἀφορία, δυσετηρία, ἀκαρ- 
πία, ἔνδεια τροφῶν, ἐπίλειψις τῶν ἀναγκαίων, σίτου 
σπάνις, πανασιτίᾳ, σπανοσιτία, ἀναβεβηκυίας τῆς τι- 
μῆς τῶν πυρῶν, ἐπιτετιμημένων τῶν πυρῶν, οὐκ ὄν-5 
τῶν τῶν ἀναγκαίων, ἐπιλελοιπότων τῶν εἰς ἡμέραν ἐπι- 

53 τηδείων; * oUx οὐσῶν τροφῶν; κακοπραγίας οὔσης σπε- 
οὺ τὴν ἀγορὰν, οὐκ εὐπραγούσης τῆς ἀγορᾶς, ἀφόφου 
τῆς γῆς γενομένης, ἀδίκου τῆς γῆς γενομένης, ὠντειπού- 
σης τῆς γῆς τοῖς γεωργοῖς " καὶ ἑτέρως, ἀντέπραξεν ἡ 10 
γῆ τοῖς γεωργοῖς, οὐχ ὑπήχουσεν, οὐκ ἀπέδωκε τὰ ix- 
φόρια. δύναται δὲ καί τις εἰπεῖν, καὶ πνεῦμα τὰς ἀρού- 
Qe ἐπέφλεξεν, ἄνεμος τοὺς ἀστάχυς ἐκένωσεν, ὕδωρ 

τοὺς καρποὺς οὐκ ἔϑρεψεν, ἢ ὄμβρος τοὺς καρποὺς 
ἐπέκλυσεν, ἢ αὐχμὸς ἐνέσκηψεν, ἢ ἄβροχος ἡ γῆ διέμει-15 
νεν, ἢ ἐδίψησαν οἵ καρποὶ, ἢ ἐρυσίβη τοὺς καρποὺς 
κατέλαβεν, ἢ πάχνη, ἢ διαφϑορα. 

δ4 —»*KEGODAÁAAAION Ζ. 

Καιρῶν ὀνόματα καὶ χρόνων. 

Ἐνιαυτὸς, ἔτος, δωδεκάμηνος χρόνος, ἡλίου π8- 30 
ρίοδος, περιελϑόντος ἐξ ὡρῶν εἰς ὥρας τοῦ ϑεοῦ, χύχ- 

AQ τοῦ ἀστέρος περιδραμόντος. ἡμίετες, καὶ ἡμιέτης 
χρόνος. καὶ δίετες δὲ, καὶ διέτης., ἕως δεκαέτης, καὶ 
ἐφεξῆς περὶ πάντων. καὶ τριέτης, καὶ μέχρι δεκαέτους. 
ἐπὶ μὲν χρόνου παροξύνεται, ἐπὶ δὲ παιδίου καὶ οἴνου 35 
καὶ φυτοῦ καὶ τῶν τοιούτων ὀξύνεται, ὡς ἐπὶ τοῦ 

δοδιετὴς, μέχρι τοῦ δεκαετής. * ὁ δὲ ἑνδεκαετὴς σκλη- 
φότερόν μοι φαίνεται. ἄμεινον δὲ διαλύσαντα εἰπεῖν 
ἑνὸς καὶ δέκα ἐτῶν, καὶ δυοκαίδεκα, συνάπτοντες με- 

- τὰ τοῦ καὶ, καὶ τὸν σύνδεσμον ὀξύνοντες. εἶτα τριόκαι-80 
δεχαέτης παροξυντέον. καὶ πάλιν, τεττάρων καὶ δέκα 
ἐτῶν, καὶ τέτταρα καὶ δέκα ἔτη γεγονώς. εἶτα καὶ πεν- 
τεκαιδεκαέτης, καὶ ἑχκαιδεκαέτης, καὶ ἑπτακαιδεκαέτης, 
ἃ παροξυντέον. καὶ πάλιν, ὀκτωκαίδεκα γεγονὼς ἔτη, 
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καὶ ἐννεακαίδεκα, ὁμοίως τῷ δυοκαίδεκα. " εἶτα, εἰ- δ6 

κοσαἕτης. καὶ λοιπὸν, ἑνὸς καὶ εἴκοσι.. καὶ ἐφεξῆς ἀπὸ 
τοῦ ἐλάττονος ἀριϑμοῦ ὁμοίως ἄχρι τῶν τριάκοντα 
ἐτῶν. εἶτα, τριαχοντούτης. καὶ πάλιν ἀπὸ τοῦ ἐλάττο- 

Swog ἀριϑμοῦ, καὶ τετταρακοντούτης, πεντηχοντούτης, 
χαὶ τἄλλα ὁμοίως. καὶ τριαχοντούτεις ὁπονδαί. “Ρη- 
τέον δὲ, τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους, τοῦ παρόντος ἔτους, 
τοῦδε τοῦ ἔτους, τούτῳ τῷ ἔτει. ἐπ᾽ ἔτος, τῆτες, πέρυσι, 
τοῦ ἐξελϑόντος ἔτους, τοῦ παρελϑόντος, τοῦ προανυ- 

Ιοσϑέντος, τοῦ ἐξήκοντος, τοῦ παυσαμένου, τοῦ λήξαν- 
τος. “ταῖς παρελδούσαις ὥραις, ἢ τοῦ μέλλοντος ἔτους, 57 
τοῦ εἰσιόντος, τοῦ ἥξοντος, τοῦ ἀφιξομένου, τοῦ προσ- 
ιὄντος, ἐς νέωτα, προπέρυσι, τρίτον ἔτος τουτὶ, καὶ 
δ΄, καὶ ὁμοίως κατ᾽ ἀριϑμὸν τὸν παρελθόντα χρόνον 

15 λογίξου. καὶ καρπὸς μὲν, ἐπέτειος. βρέφος δὲ, ἐνιαύ- 

610v. ἑορτὴ δὲ ἐτήσιος, ἡ κατ᾽ ἔτος ἀγομένη; διετήσιος 
δὲ, ἡ διαπαντὸς τοῦ ἔτους, ἣν “Ὅμηρος ἂν εἴποι ἐπε- 
τήσιον. ἐπιδιετὴς δὲ, ἡβάσχων, ἢ ἐξ ἐφήβων δύο ἔτη. 
ὅταν δὲ ἴσῃ, ὁ Ἡσίοδος, 

90 ἡ δὲ γυνὴ τέτορ᾽ ἡβῴη, 68 
τέτταρα καὶ δέκα ἔτη λέγει, προσαρυϑμουμένων τῶν δέ- 

ο΄ "wm. λέγεται δὲ αὐτοετῆ, τὰ ἐνιαύσια. καὶ διενιαυτίσαι, 
τὸ δι᾽ ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ τι πρᾶξαι. ἀπενιαυτίσαι δὲ, 
τὸ φυγεῖν ἔτος, ἢ παύσασϑαί τινος ἐπ᾽ ἐνιαυτόν. χρό- 

925vog δὲ, πολυετὴς, ἢ ἄνθρωπος, ἢ οἶνος. καὶ ὁμοίως, 

ὀλιγοετής. 

* Περὶ τῶν ἐκ μηνῶν. 69 

τ Ἐκ δὲ μηνῶν, σιτηρέσιον ἔμμηνον, καὶ μηνιαῖον, 
καὶ τριακονϑήμερον, καὶ ἑξάμηνον. 

δὲ οἱ 
80. Περὶ τῶν μερῶν τοῦ ἔτους. 

— Τὰ δὲ μέρη τοῦ ἔτους, ἱσταμένου τοῦ ἔτους, με- 
σοῦντος, ἢ λήγοντος. καὶ πάλιν, πρώτου ἔτους, καὶ 
véíov ἔτους, καὶ ἀκμάζοντος τοῦ ἔτους, καὶ μεσοῦντος 

- τοῦ ἔτους, καὶ παυομένου, καὶ λήγοντος. 

P2 
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60 * Περὶ τῶν τεττάρων ὡρῶν. 

Καὶ αἱ ὧραι, χειμὼν, καὶ χειμερινὴ ὥρα, καὶ χει- 
μέριος. ὥρα, καὶ ὥρα ἔτους, καὶ μετόπωρον, καὶ ἔαρ. 
xci ἐαρινὴ ὥρα, καὶ ϑέρος, καὶ ϑερινὴ ὥρα, καὶ μετο- 
πωρινὴ ὥρα, καὶ φϑινόπωρον, καὶ φϑινοπωρινὴ ὥρα. 5 
καὶ ἰδίως τὸν καιρὸν τοῦτον ὀπώραν ὀνομάξουσιν," 

ὕς ῥά τ᾽ ὀπώρης εἶσι. ᾿ 
φιλοτιμότερον δὲ, ϑέρους ἀκμὴ, καὶ ἦρος ὑπολή- 
yovrog καὶ ὑπολάμποντος, καὶ ἦρος ὑπανϑοῦντος. 

61" χαὶ ὡς Θουκυδίδης, περὶ σίτου ἐκβολὴν, καὶ σίτου 1ὸ 
χλωροῦ ὄντος, καὶ περὶ σίτου ἀκμήν. Καὶ ἀπὸ τῶν ἐπὶ 
τοῖς καρποῖς καιρῶν. οἷον, τρυγητοῦ καιρῷ, καὶ ἀμητοῦ 
καιρῷ, καὶ σπόρου καιρῷ, καὶ περὶ καρπῶν συλλογὴν, 
καὶ ἀμπέλου ὀργώσης, καὶ ἐλαίας περχνῆς, καὶ τῆς 
γῆς ἀνθούσης. Καὶ ἄλλως, τὸ ἔαρ, περὶ ξεφύρων 15 
πνοάς. καὶ τὸ ϑέρος, moi τὰ ἐτήσια πνεύματα. 

62" Καὶ ἀπὸ ἄστρων, περὶ ἀρκτοῦρον ἱότάμενον, καὶ περὶ 
τὸν Σείριον ἀστέρα, καὶ περὶ Πλειάδων ἐπιτολὲς, καὶ 
περὶ Πλειάδων δυσμάς. καὶ τὸ ϑέρους που διάγειν, 9ὲ- 
ρίσαι, καὶ ἐνθερίσαι. καὶ τὸ ἦρος, ἐαρίσαϊΐ, καὶ ἐνεαρί- 90 
σαι. καὶ τὸ χειμῶνος, χειμάσαι, καὶ ἐγχειμάσαι, καὶ 
χωρία χειμάδια" οὐκ ἔτι μέντοι καὶ μετοπωφρίσαι ἐστὶν 
ἐν χρήσει. ἐκ δὲ τοῦ ὁμοίου χρῆσϑαι ἄν τις αὐτῷ δύ- 
Auto. 

63 * Περὶ μερῶν μηνός. 25 

Μέρη δὲ μηνὸς, ἱσταμένου, μεσοῦντος, καὶ λή- 
γοντος, ὡς καὶ τὰς τρεῖς δεκάδας οὕτω πως διαιρεῖν. 
xal ἡ μὲν πρώτη ἡμέρα νουμηνία. ἀπὸ δὲ τῆς β΄ ἄχρι 
τῆς d δεκάδος τὸ ἱσταμένου προσϑετέον᾽ μετὰ δὲ τὴν 
ἰ Ἡσίοδος μὲν ἑ τὴν μέσην φησὶ, τὴν ἑ τε καὶ ἰ λέγων. 80 
ἡμῖν δὲ ῥητέον & ἐπὶ ἰ,β' ἐπὶ ἰ, καὶ μέχρι τῆς εἰκοσάδος. 

τὸ δὲ ἀπὸ τούτου & ἐπὶ εἰκάδι. ἡ δ᾽ αὐτὴ καὶ 9 φϑί- 

νοντος. 9' γὰρ λοιπὰ ἀπὸ τῆς κά. καὶ ὁμοίως ἄχρι τῆς 

τριακάδος, ἣν oi 4ττικοὶ καλοῦσιν ἔνην καὶ νέαν, Ομή- 

ρου εἰπόντορ, 5585 
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TOU uiv φϑένοντος μηνὸς, τοῦ δ᾽ ἱσταμένοιο. διε- 
λόντι δὲ εἰς τρία τὸν μῆνα, τὸ τρίτον ἂν αὐτοῦ καλοῖ- 
το » Sepiusqov. 

*. |. * Περὶ τῶν ἀφ᾽ ἡμέρας λεγομένων: 1,04 

6. Καὶ τὸ μὲν ἐφ᾽ ἑκάστῃ ἡμέρᾳ. γιγνόμενον, ἡμερή- 
uo. τὸ δὲ δι᾽ ὕλης ἡμέρας πραττόμενον, πανήμερον, 
ἢ καὶ πανημέριον. ὡς καὶ τὸ δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς, πάννυ- . 
χοῦν: καὶ “παννύχιον. τὸ δὲ διὰ μιᾶς ἡμέρας πραχϑὲν, 
αὐϑήμερον. καὶ τὸ τὴν αὐτὴν ὁδὸν διὰ μιᾶς ἡμέρας 

| αὐθημερίσαι. καὶ τὸ δι᾽ ὕλης τι πρᾶξαι ἡμέ- 
φας, ἡμερεῦσαι, καὶ διημιερεῦσαι. οἷον ἐπὶ τῶν βαναύ- 
σῶν ὁ Πλάτων εἴρηκε, πρὸς πῦρ ἡμερεύοντας. * A&yot- 66 
to δ᾽ ἂν καὶ παφημερεῦσαί τινι ἔργῳ, ἢ ἀνθρώπῳ. καὶ 
ὃ & ὅλης ἡ ἡμέρας iud ἡμεροδρόμος. τὸ δ᾽ εἰς τὴν 

15 ἐπιοῦσαν μὴ μένον, à φήμερον. τὸ δὲ παρὰ μίαν, παρή- 
μερον, ἑτερήμερον. φαίης δ᾽ ἂν τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, καὶ 

τῇ παρελϑούσῃ, καὶ τῇ ἐξηκούσῃ, καὶ τῇ προτεραίᾳ, 
Een. καὶ τῇ χϑές. ἐπὶ δὲ τοῦ iv αὐτῇ πραχ- 
ϑέντος, χϑιξὸν, ἔωλον. " ἐπὶ δὲ τοῦ: παρούσης ἡμέρας, 66 

3οτήμερον, καὶ. σήμερον, καὶ ἡ ἡ ἐνεστῶσα, καὶ ἡ ἐνεστή- 
avia. ἦ δ᾽ ἐπιοῦσα ἡμέρα, καλεῖται αὔριον, καὶ ὕστε- 
φαία, καὶ προσιοῦσα. τὴν δὲ μετ᾽ αὐτὴν, εἰκάσαις ἂν 

ὡς ἔνηφι Ἡσίοδος. καλεῖ, si μὴ τὴν τριακάδα οὕτω λέ- 
γει. ἰδίως παρ᾽ ᾿Αϑηναίοις καλοῦνται τριακάδες ἐπὶ τῶν 

35 τετελευτηκότων. φιλοτιμότερον δὲ προστιϑέναι τὴν εἰς 
πρόϑεσιν ταῖς ἐπιούσαις ἡμέραις. οἷον, εἰς αὔριον, καὶ 
εἰς τὴν ἐπιοῦσαν, καὶ εἰς ἡμέραν γ΄, καὶ εἰς ἡμέραν δ΄. 
Ἐλέγεται δὲ καὶ εἰς ἡμέραν φητὴν, εἰς ἣν ἂν ὁρισώμεϑα,67 

εἰς ἡμέραν ὡρισμένην, καὶ εἰς ἡμέραν διωμολογημένην. 
τὸν ἡμέρα κυρία, ἡ, ἐπί τινι τεταγμένη. xal χωρὶς δὲ τῆς 

ἡμέρας, εἴπωσιν ἂν οἱ δήτορες, παρούσης τῆς κυ- 
ρίας, καὶ ἐνεστώσης τῆς κυρίας. προσυπακούεται 
γὰρ τὸ ἡμέρας. ἐπὶ δὲ τῶν παρελθουσῶν ἡμερῶν, 
ἡμέρα γ΄. καὶ τρίτην ταύτην ἡμέραν. καὶ τὸς ἄλλας 

85 ὁμοίως. 

τοῖ; 
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68 * Περὶ μερῶν ἡμέρας. ᾿ 

Μέρη δὲ ἡμέρας, περίορϑρον, ὄρϑοος, ὑπολαμ- 
πούσης ἡμέρας, ὑποφαινούσης, ὑπὸ πρώτην ἕω, ἡλίου 
ἀνίσχοντος, περὶ ἡλίου ἐπιτολὰς, πρωΐ, καὶ πρωὶ τῆς 
ἡμέρας. μεσούσης ἡμέρας, καὶ περὶ μεσημβρίαν, ἡλίου 5 
ὑπὲρ κεφαλῆς ἱσταμένου, κλίναντος εἰς τὰ μεσημβρινὰ 
τοῦ θεοῦ, δείλης, δείλης ὀψίας, καὶ μεσημβρινοῦ και- 

69 ροῦ, καὶ δειλινοῦ καιροῦ. ἡλίου εἰς τὰ κάτω ῥέπον- 
τος, ὀψὲ τῆς ἡμέρας. τὸ γὰρ πρωϊαίτατον, καὶ ὀψιαί- - 
τατον, οὐκ ἐπὶ ἡμέρας μέρους, ἀλλ᾽ ἐπὶ χρόνου λέγεται. 10 
οἷον, ταχέως 9 καὶ βραδέως. ὡς ἐπὶ τῶν τὶ πραττόντων 
πρὸ καιροῦ, ἢ μετὰ καιρὸν' πρωὶ τῆς ἡλικίας, καὶ πρῶ- 
VelvsQov, καὶ πρωΐτατον" καὶ ὀψὲ τῆς ἡλικίας, ὀψιαί- 

τερον, ὀψίτερον, ὀψιαίτατον, ὀψίτατον. περὶ ἡλίου 
δυσμὰς, ἑσπέρας. ὅτε ἤδη συνεσχόταξ. » pn σχοτιαῖοι 15 
ἀφίχοντο. ᾿ pos: 

* Περὶ τῶν esa νυχτὸς ess τ 

Τὰ δὲ τῆς νυκτὸς μέρη, νυχτὸς ἀῤχὴ, χαὶ περὶ 
πρώτην νύχτα, καὶ ψυχτὸς ἀρχομένης, καὶ περὶ ποώ- 
της φυλακῆς, καὶ δευτέρας, καὶ τρίτης. ἢ καϑ' Ὅμηρον, 20 
περὶ πρώτην μοῖραν. 3 περὶ πρῶτον ὕπνον, εἰ μὴ sU- 
τελέ. “μεσούσης νυχτὸς, μέσὸν vvitiboi Dg τὸ λυχαυ- 

γιγὲς, ὅπερ "Ouzooó ἀμφιλύκην νύχτα καλεῖ. ἢ περὶ 
ἀλεκτρυόνων ῳδὰς, ἀλεκτρυόνων ἀδόντων, ὑπὸ τὸν 
«àv ὄρνιϑα. καὶ τὸ μὲν νυκτός τὶ πρᾶξαι, νυχτερεῦ- 95 
σαι. καίπου καὶ νυχτεριναὶ φυλακαί. τὸ δὲ δι᾿ ὅλης νυχ- 
τὸς, διανυκτερεῦδαι. καὶ τὸ μὲν ἑσπέρας, προσαγρυπ- 
ψῆσαι, xa ἐφεσπερεῦσαι, καὶ ἐφεσπερεύσασϑαι. τὸ δὲ 
προαναστῆναι περὶ τὸν ὕρϑρον, ἐπορϑεύσασϑαι. ὥρα 
δὲ, καὶ ἡμιώριον, σημεῖον; ὡς Μένανδρος, ὠνομάξετο 80 

γα παρὰ τοῖς παλαιοῖς. Ἐκαὶ ἀπὸ σκιᾶς δὲ ἐδηλοῦτο" οἷον, 
δεκάπους ἡ σχιὰ, καὶ ἑνδεκάπους. ἔστι δὲ τῶν καιρῶν, 
καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα τοῦ χρόνου, τότε, X«L πότε, καὶ 
ὁπότε, καὶ ὁπηνίκα, καὶ πηνίχα, καὶ ἡνίκα, καὶ τηνι- 
καῦτα. καὶ ποτὲ, καὶ πάλαι, καὶ πρόπαλαι ,καὶ τρίπαλαϊ, 85 
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καὶ πρὸ ὀλίγου, πρὸ πολλοῦ. μετ᾽ ὀλίγον, ὀλίγῳ ὕστε- 
ρον, βραχὺ ὕστερον, ἄρτι, ὅ ἐστι πρὸ μικροῦ. καὶ νῦν 
δὴ, ὅ ἐστι ταυτόν. καὶ ἄλλα πολλὰ τῆς αὐτῆς ἰδέας 
ἐστ. | 

ἐς out C*K B.0.4.4 A ON Hox olii 78 
Πεοὶ οἴκου καὶ ἐνοικήσεως. | 

Φέρε δὴ καὶ περὶ οἴκου φράσωμεν. οἶκος, οἰχία, 
οἴκησις » οἰχητήριον, ἐνοικητήριον, καταγωγὴ, κατα- 
γώγιον, ὑποδοχὴ, ausit κατάλυμα, καταλυτήριον, 

ἣν 

yo parvient καταυλίσασθϑαι, δκηνῶσαι, καταὐκηνῶ- 

* Τὰ μέντου ἐνδιαιτήματα καὶ ed καλύβαι,. ὥσπερτά 
15 iun τὰ ἐνηβητήρια, οὐκ ἐπὶ τῶν ἀναγκαίων καταλύσεων, 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν τερπνῶν τάττεται. καλεῖται δὲ ὁ ὑποδεχό- 
T μενος, , καὶ δ ὑποδεχϑεὶς, ξένος. ἰδίως δὲ ὁ ὑποδεχόμε- 
vog, ξενοδόχος.᾿ ἄλλως. δὲ, ὁ δεσπότης, τῆς οἰκίας, ὅτε- 
γανόμος. παρὰ δὲ τοῖς Δωριεῦσι, καὶ “ἰολεῦσιν, ἕστιο- 
ἄμμω , ὀνομάβεται. s: ἔνιοι δ᾽ αὐτὸν καὶ ναύχληρον 13 

ἐς ἐχάλι edav, καὶ τὸν ὑπὲρ τῆς καταγωγῆς μισϑὸν, ναύλον. 
: dione ἐνοίκιον, ὃ οὐ παρὰ τοῖς πολλοῖς μόνον, "ἀλλὰ 
καὶ τοῖς παλαιοῖς καλεῖται. παρὰ δὲ ἐνίοις, καὶ στεγανό- 
μον. εἴποις δ᾽ ὧν, μισϑώσασϑαι, ᾿καὶ μισϑῶσαι οἶκον, 

35 ὅπερ pom πνφήναν καλεῖ, de dt d οὐκ 

e$.» yantia ut 93 Ly NIS 004 
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109 Mii ὃ δ᾽ οἰκίας, αὔλειος ϑύρα, κηπαία- δεν ἀμ- 

alii: ἣν “Ὅμηρος ὀρσοϑύρην καλεῖ. ὡς οἱ πολλοὶ, 
- ϑθπλαγίαν ϑύραν. εἶτα οὐδὸν; καὶ ἕδος, καὶ τὰ περὶ τὰς ᾿ 
το ϑύραρ μέρη. ϑαιρὸς μὲν, ὁ στροφεὺς ὀνομαζόμενος. 

“σταϑμοὶ δὲ, τὰ ξκατέρωθϑεν ξύλα κατὰ πλευρὰν τῶν 
ϑυρῶν, ἃ καὶ παραστάδας φασίν. αὐτὰς 05. τὰς θύρας 

“Ὅμηρος σανίδας καλεῖ. τὸ δ᾽ ὑπὲρ αὐτὰς, ὑπέρϑυρον, 

i 
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καὶ ὑπερϑύριον. τὸ δὲ προὖχον τοῦ ὑπερϑύρου ἢ ὑπερ- 
ἄνρον, γεΐῖσσον, καὶ γείσσωμα. 

7 * AL ἀσφάλειαι. 

Τὰ δὲ εἰς ἀσφάλειαν, κλεῖϑρα, μοχλοὶ, χλεῖδες, 
κληῖδες, καὶ ἐπιβλῆτες, καὶ βαλανάγραι, καὶ ὀχεῖς. τὸν 5 
δὲ ὀνομαξόμενον κόρακα, κορώνην “Ὅμηρος καλεῖ. 

— Εἰσόδων καὶ ἐξόδων ὀνόματα. 

Εἰσιόντων δὲ, πρόϑυρα, καὶ προπύλαια. καὶ τὸν 
piv πυλῶνα, καὶ ϑυρῶνα καλοῦσι. τὸ δὲ τοῦ πυλω-. 
φοῦντος. οἴχημα, πυλώριον. εἶτα, πρόδομος, καὶ προ- 10 
αὔλιον. καὶ αὐλὴ τὸ ἔνδον, ἣν αἴϑουσαν Ὅμηρος 
καλεῖ. a 

78 705 «qi fyBoy τοῦ; πυλῶνος καὶ τὰ διὰ στύλων 
: ida βασταξόμενα. 

"Etsoss δ᾽ dv τὸν περίστυλον τόπον, περικίονα. 15 
E^ yàg. στύλος, καὶ κίων ὀνομάξεται. κατὰ δὲ τοὺς 
ἀττὐιοὺς, περίστῳον. στοὰν δὲ καλεῖ τὸ | μέρος αὐτοῦ. 

.. στοὰ γὰρ τὸ πλευρὸν καλεῖται. ἡ μέντοι χρῆσις ̓  καὶ. 
ἐπὶ τὰ ἐναντία τέτριπται. τῶν δὲ οἴχων, : πρόδομ 09, 

τϑκαὶ δῶμα, καὶ δωμάτιον, καὶ κοιτών.. vs γὰ “καὶ Má- 90 

Ψανδρος αὐτὸ βαρβαρικὸν. οἴεται, ἀλλ᾽ ̓4ριστοφάνης 

τὰ τοιαῦτα 'πιστότερος αὐτοῦ. ἐν Αἰολοσίχωνι, Pine cnt 

᾿κοιτὼν ἁπάσαις εἷς... πύελος δὲ ui ἀρκέσει. hg 

λέγεται δὲ καὶ ἀνδρ ὧν, ἵνα συνίασιν οἵ ἄνδρες. εἶτα ἐξέδρα,, 
ἵνα συγκάϑηνται. τὸ δὲ συμπόσιον ἐκ τοῦ ἔργου ὠνομασ- 95 

^5 μένον, καὶ συσσίτιον καλεῖται. "λέγεται δὲ οἶχος τρίκλινος, 
πεντόκλινος; καὶ δεκάκλινος. καὶ ἁπλῶς πρὸς τὸ μέτρον 
τοῦ μεγέϑους ὁ τῶν κλινῶν ἀριϑμός. ὁ δὲ γυναικωνίτης, 

βοϑάλαμος;: ἱστών. " ταλασιουργὸς οἶκος, σιτοποιικὸς, 
ἵνα μὴ μυλῶνα, ὡς οὐκ εὔφημον, ὀνομάξωμεν. εἶτα 80 
ὀπτανεῖον, τὸ μαγειρεῖον, ἐρεῖς, ὡς ἀποϑῆκαι, ταμεῖα, 
᾿'ϑησαυροὶ, φυλακτήρια. Ξενοφῶν 05 καὶ στεγανὰ καὶ 
στέγην ὠνόμαφεν, οὕτως εἰπὼν, ὅσα δ᾽ οὐδ᾽ ἐν Ós- 
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|. &axÀAlvo μεγάλῳ στέγει. καὶ πάλιν, στεγανὰ, ψυχεινὰ, 
ο΄ καὶ ἀλεεινά. Καλοῖτο δ᾽ ἂν τὸ μὲν ὑπὸ τοὺς πόδας, 

ἔδαφος: τὸ δ᾽ ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν, 0gog, στέγη, καὶ ὁ- 
ροφή. καὶ ὑπόστεγόν τε, καὶ ἄστεγον, καὶ κατάστεγον. 

δὄροφος , xal ὑπορόφιον. ἐξ ὧν τὸ ὑπερωρόφιον, καὶ 
.  épegógiov. "τὰ δὲ μεταξὺ τοῦ ὀρύφου, καὶ τοῦ στέ-81 
| yovs,. “παρωροφίς. τὸ δὲ ὑπεράνω τοῦ ὀρόφου, τέγος. 

τὰ δὲ ὑπὲρ αὐτοῦ προὔχοντα, ὡς καὶ τὸν ὄμβρον ἀπε- 

: φύκειν, προτεγίσματα. εἶτα, ὑπερῷα οἰκήματα. τὰ à' 
10 αὐτὰ καὶ διήρη. ai ài προβολαὶ τῶν 1 ὑπερῴων οἰκημά- 
των, αἱ ὑπὲρ τοὺς κάτω τοίχους προὔχουσαι, γεισιπο- 
δίσματα. καὶ τὰ φέροντα αὐτὰς ξύλα, γεισίποδας. ἀμεί- 

ες δὲ εἰσὶ, ξύλα ἐξ ἑκατέρων τῶν τοίχων ἀλλήλοις 
ἀντερειδόμενα, πρὸς τὸ τοὺς μέσους ὑψηλοὺς ὀρόφους 

15 ἀνέχειν δύνασϑαι. 

Cl oigo ΚΕ QA4A4A4IQ0N 9. 82 
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a E .. Περὶ νεῶν xol ναυτικῶν ὀνομάτων. 

τον Πλοῖον, ναῦς, ὁλκὰς, σκάφος» μυριοφόρος ναῦς, 
τὸ δὲ μυριαγωγὸς εὐτελές. ἑκατόντορος, πεντηκόντο- 

20 ρος, τριακόντορος, εἰκόσορος, ἐννήρης, ἑπτήρης, τριή- 

φης, διήρης, μονήρης, μακρὰ πλοῖα, στρογγύλα, ἀκά- 
Tu, ἐφόλκια, ἐφολκίδες, λέμβοι, κύδαροι, κύδαλοι, 
ψαῦλοι; κέλητες, κελήτια, ἐπαχτρίδες, ἐπακτροχέλητες 
βαρεῖς, πορϑμεῖον, πορϑμὶς, ἁλιὰς, δίκροτον, ἀμφη- 

95 gixóv, ἀμφήρης, διῆρες, δίκωπον, ἡμιολὶς, ἡμιολία, 
σκάφη; πλοῖον, μονόξυλον. " καὶ Πτολεμαίου. ναῦς, 83 

z πεντεκαιδεκήρης. καὶ ̓ Αντιγόνου, τριάρμενος. λέγοιτο 
δ᾽ ἂν ταχεῖα ναῦς, καὶ ταχυναυτοῦσα, καὶ δρομάδες 
ὁλκάδες, ὡς ̓ Δριστοφάνης. λέγεται δὲ καὶ βαρεῖα ναῦς, 

. βοσιταγωγὸς, σιτηγὸς, ὁπλιταγωγὸς, στρατιώτιρ, στρα- 

τηγία, ἱππαγωγὸς, gogrig, φορτηγὶς » φορτηγικὸν 
πλοῖον" καὶ ὡς Θουχυδίδης, φορτικὸν, καὶ λῃστρίς. 
“Ὅμηρος δὲ καὶ πολύξυγον ναῦν λέγει. ἔστι δέτινα πλοῖα 
«Τύβια, λεγόμενα κριοὶ, καὶ τράγοι, ὡς εἰκάξειν, ὅτι 

cong oie τ ,F 
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τοιοῦτον ἦν πλοῖον καὶ ὁ Ταῦρος, ὃ τὴν Εὐρώπὴν ἀ- 
γαγών. πρόπλους ναῦς, καὶ πρόπλοι νῆεβ. λέγοις δ᾽ 
ἂν τὰς ναῦς καὶ πορεῖα θαλάττια, καὶ ὁ ὀχήματα ϑαλάτ- 
τια, καὶ πελᾶγια. 

* Πιρὶ νἀυπηγῶνῃ, hr* E 

Οἱ δὲ ταῦτα ἐργαζόμενοι, ναυπηγοὶ; “ὦ δέν: 
φιλοτιμότερον δὲ, καὶ νεουργοὶ, νεώτεροι, νεωποιοὶ, 
καὶ τριηροποιοὶ, καὶ τὰ ὅμοια. ξωγράφοι, στυπειοπῶ- 
λαι. χαλκεῖρ, σιδηρεῖς, χοινοσυμβολεῖς, dol νὰ 8, ὅμοια. 
τὰ δὲ εἰς τὴν χατασχευὴν χρήσιμα, σανίδες, σίδηρος, 10 

ἧλοι, πεττανία, πίσσα, στυπεῖον; κάλοι, κηρὸς, γόμ- 
φοι, κῶπαι. καὶ τὰ σύστοιχα. ἐρεῖς δὲ, γομφοῦν, καὶ πήγ- 
VUELV, καὶ ἁρμόξειν, TEXTO DV, καὶ E "αὶ — 

Au 

85 * Περὶ μερῶν νεώς. 

“φύοχον, τρόπις, τροπίδες, τροπίδια, στεῖρα, 15 
τρύποι. τὸ δὲ τῇ στείρᾳ προσηλούμενον, gus. ἀφ᾽ οὗ 
ἡ δευτέρα τρόπις. καλεῖται δὲ οὗτος xal Δέσβιον, καὶ 
χαλκήνης, καὶ κλειτοπόδιον. τὸ δὲ καταλῆγον αὐτοῦ 
ἐπὶ τὴν πρώραν, προεμβολίς. τὸ δὲ ὑπ᾽ αὐτὴν, ἔμβο. 
λον. μέσον δὲ τῆς προεμβολίδος . x& τοῦ ἐμβόλου 120 
στεῖρα καλουμένη. ὑπὲρ δὲ τὸ ἔμβολον δελφὶς ἵσταται, 

86 0v«v ἡ ναῦς δελφινοφόρος ἢ j Ἐπὸ δὲ μεταξὺ τοῦ ἐμβύ- 
λου xol τῆς προεμβολίδος ὁ στόλος ἐστὶν ὑπὲρ τὴν στεῖ- 
ρᾶν, ὃς καὶ περικεφαλαία καλεῖται. τὸ δὲ ὑπὲρ τὸ προῦ- 
γον ἀχροστόλιον ἢ 1 πτυχὶς ὀνομάξεται, «ui ὀφθαλμὸς, 95 
ὅπου καὶ τοὔνομα τῆς νεὼς ἐπιγράφουσι. τῇ δὲ στείρᾳ 
προσηλοῦται ὁ καλούμενος gau. ἐνδοτέρω δέ ἐστιν 
ἑκατέρωϑεν ἡ ἐφολαὶς, ἣν καὶ ῥινωτὴηρίαν ὀνομάξουσι. 
τὸ δὲ ὑπὸ τὴν τρύπιν τελευταῖον προδηλούμενον, τοῦ 

87μὴ τοίβεσϑαι τὴν τρόπιν, χέλυσμε καλεῖται. " καὶ 1080 
μὲν ἔδαφος τῆς νεὼς, κύτος, καὶ γάστρα, καὶ ἀμφιμή- 
τριον ὀνομάξεται. καλοῖτο δ᾽ ἂν καὶ ϑάλαμος, οὗ ot 
ϑαλάμιοι ἐρέττουσι.. τὰ δὲ μέσα τῆς νεῶς, ξυγὰ, οὗ oi 
ξύγιοι κάθηνται. τὸ δὲ περὶ τὸ κατάδτρωμᾶ, ϑράνος, 

med τρὰ....... 
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οὗ οἱ ϑρανῖται. καὶ ὅϑεν μὲν ci κῶπαι ἐνδέδενται, σκαλ- 
μός. ᾧ δὲ ἐκδέδενται, τροπωτὴρ, καὶ τροπώσασϑαι ναῦν. 
τὸ δ᾽ ὑπὸ τὸν σκαλμὸν, ἐπισκαλμίς. "τὸ δ᾽ ὑποχείμε- 88 
γον τοῖς ἐρέταις, ὑπηρέσιον. δι᾽ ὧν δὲ διήρηται ἡ κώπη, 
τρήματα. τὸ δὲ πρὸς αὐτῷ τῷ σκαλμῷ δέρμα, ἄσκω- 
μα. ἡ δὲ παρὰ τοὺς ϑρανίτας ὁδὸς, πάροδος, παρά- 
ϑρανος. οἵ δὲ περὶ τὴν στεῖραν ἑκατέρωϑεν παρατει- 
ψόμενοι τροποὶ, πρῶτος, καὶ δεύτερος, ὃ καὶ ϑαλάμιος. 
ἑπτὰ δὲ ἐνίοις ἀνίσταται ἡ τριήρης, ὧν ἕκαστος κατὰ 

— Ἰοτάξιν καλεῖται, πρῶτος βόλος, καὶ δεύτερος, καὶ ἐφε- 
ξῆς. ὀνομάσαις δ᾽ ἂν τοῖχον εὐώνυμον, καὶ δεξιὸν, 
«ul σελίδα, καὶ πλευράν. "τὸ δὲ ξυγὸν καλεῖται καὶ 80 
κληΐς, καὶ σέλμα. τῆς! δὲ πρώρας τὰ ἑκατέρωθεν πὰ- 
ρειὰ καλεῖται καὶ πτερά. ἔστι δέ vL ἑδώλιον πρωρατι- 

16 χὸν, ἐφ᾽ οὗ D κάϑηνται. τὰ δὲ περὶ τὴν πρύμναν προῦ- 
c1 μουν ναυὺ; περιτόναια χαλεῖται. ἐκεῖ που «cl σκηνὴ 

ὀνομάξεται τὸ πηγνύμενον στρατηγῷ ἢ τριηάρχῳ. τὸ 
δὲ ἄκρον τοῦ πηδαλίου, οἴαξ᾽ καὶ τὸ πᾶν δὲ, olei τε 
καὶ πηδάλιον καλεῖται. τὸ δὲ μέσον αὐτοῦ, φϑεὶρ,, ἢ 

20 δίξα, ἢ ὑπόξωμα. Ἐτὸ δὲ τελευταῖον, πτερύγιον. ὃ, 90 
“δὲ λοιπὸν, αὐχήν. ἵνα δὲ κατακλίνεται ὁ κυβερνήτης, 

ἄγκλιμα καλεῖται. τὸ μέσον δὲ τῆς πρύμνης, ἀσάνδιον. 
οὗ τὸ ἐντὸς, ἐνθέμιον. τὸ δὲ ἐπηρτημένον αὐτῷ, ἐπι- : 
δείων. τὰ δὲ ἄχρα τῆς πρύμνης, ἄφλαστα καλεῖται. ὧν 

95 ἐντὸς ὀρθὸν ξύλον πέπηγεν, . ὃ καλοῦσι στηλίδα" οὗ τὸ 
^ &x μέσου ἀρεμάμενον δάκος, ταινίὰ ὀνομάζεται. τῆς δὲ 

χώπης τὸ μὲν οὗ λαμβάνονται οἵ ναῦται, ἐγχειρίδιον, 
πὸ δὲ μέσον, οὐρακὸς, τὸ δὲ τελευταῖον, πτερὰ, καὶ 
τὰἀρσοὶ κωπῶν. "καὶ τὸ μὲν ὑποδεχόμενον τὸν ἱστὸν,01 

S0 Aqvóg. τὸ δὲ ἐναρμοξόμενον αὐτῷ, πτέρνα. τὸ δὲ τελευ- 
ταῖον τὸ πρὸς τῇ χεραίᾳ, ἠλακάτη, καὶ ϑωράκιον, καὶ 
καρχήσιον. τὸ δὲ ὑπὲρ τὴν κεραίαν, ἄτρακτος, οὗ καὶ 
αὐτοῦ τὸν ἐπισείοντα ἀπαρτῶσι.. καὶ ὁ μὲν μέγας καὶ 
γνήσιος ἱστὸς, ἀκάτιος. ὃ δὲ κατόπιν, ἐπίδρομος. ὃ 

85 δὲ ἐλάττων, δόλων. καλεῖται δέ τι καὶ λοίπαδος. ἐνίοις 
. δὲ ἀκάτιος δοκεῖ. τῆς δὲ κεραίας τὸ μέσον, τὸ κατὰ τὸν 
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ἱστὸν, ἄμβολα, καὶ σύμβολα. τὰ δὲ ἑκατέρωϑεν Gvvé- 
92 χοντα, ἀγκύλαι. τὼ δὲ τελευταῖα, ἀκροκέραια. * ξὰν δὲ 

93 * Περὶ σκευῶν ἢ ὅπλων νηός. 

ἦ κατάφρακτον τὸ πλοῖον, ἐπιναυπηγοῦνται πυργοῦχοι. 

καὶ ἐπ’ αὐτῷ πυργίδια δύο, δεξιὸν καὶ εὐώνυμον. ὧν 
μέσον τὸ κατάστρωμα. τὰ δὲ ξύλα, ἐφ᾽ ὧν αἱ σανίδες 
ἐπίκεινται. κανόνια, καὶ σταμῖνες. τὸ δὲ συνέχον 
ἄνωϑεν ἑκατέρους τοὺς τοίχους, περιτόναιον καλεῖται. 

εἴποις δ᾽ ἂν, κοίλη ναῦς, κοῖλον σκάφος, ἔδαφος νεὼς, 
tà κάτωϑεν τῆς νεώς. καὶ τὸν τόπον δὲ τὸν πρὸς ταῖς 
κώπαις, κωπωτῆρα καλοῦσιν. εἶτα παρεξειρέσια,, £y. 10 
βολον, ἄντλον. ὅϑεν καὶ ὑπέραντλον σκάφος. ἡ δ᾽ 
ἀνοιγομένη ϑυρὶς εἰς ἐχροὴν τοῦ Syon, ᾿εὐδίαιος 
καλεῖται. ; 

j 

Ἔστι δὲ ἐν τῇ νηϊ, ἱστὸς, ἱστοδόκη, κεραία, σχοινία, » 
κάλωνες, σπιρότονου, καλώδια, πείσματα, ἀπόγαια, ἀπόγεια, 

ἐπίγαια, πρυμνήσια. ἐγχωρεῖ γὰρ τῷ ὀνόματι χρῆσϑαι, 
κἂν ἢ ποιητικόν. ἄγκυραι ἀμφίβολοι, ἀμφίστομοι, ἕτε- 

$ 

"d 

15 

ρόστομοι. καὶ ἄγκυρα. ἱερὼ, ἡ χωρὶς ἀνάγκης οὐ χρῶν- 

ται. ἀποβάϑρα, καὶ διαβάϑρα, ἣν σκάλαν καλοῦσιν. 90 
οἱ δὲ στίχοι τῶν κωπῶν, ταρσώματα καλοῦνται, “δέῤ- 

É θάῤῥει, διφϑέραι. " ἔστι δέ τις καὶ μηχανὴ, καὶ τροχὸς, 

95 

καὶ τροχίλια. καὶ δι᾿ ὧν οἱ κάλοι δεριραῦρησε, κέρκοι, 
τὸ γὰρ κρίκοι ποιητικόν. ἴδιον δὲ τὸ κύκλοι. εἶτα. 
ϑρανία, ὑπηρέσιον, ἕρματα, καὶ ἡρματισμένη ναῦς, 
καὶ ἀνερμάτιστος. εἶτα κοντὸς, κάδδος,. ἀντλία, ipo- 

vit. τὰὼ δὲ σύμπαντα σκεύη. ὅπλα καλεῖται. καὶ Ó (Ξε- 

25 

νοφῶν G6xsU5uxosuaórA, καὶ ξύλινα. zuocüivgg δὲ 
xai ἀποτριβὴν σκευῶν ὠνόμασε. 

* Περὶ πλεόντων. 
T o 

Οἱ δ᾽ ἐμπλέοντες, κυβερνήτης, πρωράτης ». ναῦ- 

της. ἐρέτης, τριηρέτης, πρόκωπος Y ἐπίκωπος T αὐτε- 
ρέτης. οὕτω γὰρ Θουκυδίδης ὠνόμασε τοὺς καὶ ἐ ἐρέτ- 

τοντας, καὶ ἀπομαχομένους. περίνεως δὲ καλεῖ τοὺς 
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ἄλλους ἐπιβάτας, ovg καὶ πλωτῆρας καλεῖ. τὸ γὰρ vav- 
βάτας ὀνομάξειν, τραγικώτερον. βέλτιον δὲ τὸ ἐπιβε- 
βηκότας, καὶ ἐμπλέοντας. ὁ δὲ τοίχαρχος λέγοιτ᾽ dv 
καὶ τοίχων ἄρχων. ὁ δὲ παρὰ τῇ ἐσχάρᾳ, ἐσχαρεύς. εἴη 

50' ἂν τῶν ἐμπλεόντων καὶ ἔμπορος. " ἄλλης δὲ χρείας,96 
τριήραρχος, πεντηχόνταρχος, ναύαρχος, ἐπιστολεύς. 

ἐκαλεῖτο δὲ οὕτως ὁ ἐπὶ τοῦ στόλου διάδοχος τοῦ ναυ- 
άρχου. ὁ δὲ στόλος καλεῖται καὶ ἀπόστολος. . προσϑε- 
τέον δὲ τούτοις καὶ τριηραύλην καὶ κελευστήν. 

10 . Περὶ ἁλιέων καὶ ἁλιευτικῶν ἐργαλείων. 

Ἑτέρας δὲ χρείας, ἁλιεὺς, ἰχϑυουλκὸς, ἀσπαλιευ- 
τὴς, ἀσπαλιεὺς, πυριευτὴς, τριοδοντίᾳ χρώμενος, δικ- 
τυεὺς, διχτυουλχὸς, πορφυρεὺς, πορφυρευτὴς, 
σπογγοθήρας, καὶ τὰ ὅμοια. " τὰ δὲ ἐργαλεῖα αὐτῶν,Ο7 

τοκχάλαμοι, ῥάβδοι, λῖνον, τρίχες ἵππειοι, ἄγχιστρα, 
ἀγκιδυτὰ δίκτυα, ἀμφίβληστρα, πόρκοι, κύρτοι, γρί- 
got, πάναγρον, λῖνος, φελλοὶ, μολύβδαινα. ἰχϑυοϑη- 
ριχὴ, ἀγκιστρευτιχὴ, ἁλιευτικὴ, ὑγροθηρικὴ, ἑρκοϑηρευ- 
Tux], πυριευτικὴ, καὶ τὰ ὅμοια. 

90 Περὶ κολυμβητοῦ καὶ κυβερνήτου. 

Ἐρεῖς δ᾽ dv, νήχεσϑαι, νεῖν, κολυμβᾶν, δύεσϑαι. 
εἶτα νήχτης, δύτης, βύϑιος, κολυμβητὴς, ὕφαλος, 

ὕφυδρος, ἐπιπολαζόμενος, ὑπονηχόμενος. * Τὸ δὲ ἔργον,98 
πλεῖν, ἐμπλεῖν, ἐχπλεῖν. καὶ ἔκπλους , ἀπόπλους, κα- 

᾿9θτάπλους. ναυτίλεσϑαι, ἐρέττειν, κώπαις ἐλαύνειν, τριη- 
ρετεύειν, κωπηλατεῖν. οἰαχίξειν δὲ, καὶ κατεὐυθϑύνειν 
τὸ σχάφος, καὶ κυβερνᾶν, ἐπὶ τοῦ πρωράτου. Ὃ δὲ ἐπὶ 
τῶν οἱάκών καϑήμενος καλεῖται κυβερνήτης, τῆς νεὼς 

| ἡγεμὼν, ὁ ναυτῶν ἄρχων, ὃ ἐπὶ τοῖς οἴαξιν ἑστηκώς. 
Ὶ 80 καὶ καὶ ̓ ἀντιφῶντα, ὃ ποδοχῶν. 7 μᾶλλον χὰτ᾽ ἐμὲ, 
᾿ ὁποδηγῶν, κέκληται δὲ ὑπὸ ποιητῶν καὶ ἡνίοχος τῆς 

νεώς. καὶ τῆς νεὼς ὑποκυβερνᾶν, προκυβερνᾶν, ἐπὶ 
τοῦ πρωράτου. καλοῦνται δὲ τινὲς καὶ ναντιλίαι 

μακραί. 
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99- * Περὶ φόρτου. 

Τὰ δὲ ἐντιϑέμενα ταῖς ναυσὶ, φόρτος, φορτία, ἀ- 
γώγιμα, ῥῶπος, γόμος, παρενθϑῆκαι. ἀφ᾽ ὧν δήματα, ἐπι- 
φορτίσασϑαι, καὶ γεμίσασϑαι, καὶ ἐνθέσϑαι. λέγοιτο δ᾽ 
ἂν καὶ πληρώσασϑαι, καὶ προδαναϑέσϑαι. καὶ ἐπὶ τοῦ 5 
καταστρώματος, ἐσβαλέσϑαι, καὶ ἐμβαλέσϑαι; ἐκϑέ-: 
σϑαι, ἀποφορτίδασϑαν, κουφίσαιτὴν ναῦν, — 
vov, ἐκβολὴν ποιήσασϑαι τῶν φορτίων. 

Περὶ χωρίων indisher i 

Xoola ἐπιϑαλαττίδια, οἷς ἐστι προσχεῖν, ἀκτὴ, 10 

jov, αἰγιαλὸς, χηλὴ, ὕφορμος, ὅρμος, λιμὴν, ἢ 
καταγωγή» 

100 *"Emewog λιμένος. 

ἜἜπαινος δὲ λιμένος, εὔορμος, εὔδιος, εὐλίμενος, | 
εὐπροσόρμιστος, εὔστομος, βαϑὺς, ἀγχιβαϑὺς, iv15 . 
σκέπῃ πνευμάτων, ἀπήνεμος, νήνεμος, ὑπήνεμος, d- 
σφαλὴς, ἀκύμων, ἀκίνδυνος. οὐκ ἂν δεηϑείης πείσμα- 
τος ἐν αὐτῷ, δάδιος προσχεῖν, ἀσφαλὴς προσβαλεῖν. ὅρ- 
μοι δὲ βαϑεῖς, ἥσυχοι, ἀπόργητοι, νήνεμοι, ναύλοχοι. 
καὶ στόμα λιμένος, καὶ εὔστομος λιμὴν, καὶ εὐεπίμικ- 90 
tog. τὸ δὲ ἔργον, ναυλοχεῖν, καὶ τὰ ὅμοια, 

101 ἘΠερὶ ψόγου λιμένος. 

Φύγος δὲ, δύσορμος, δυσόρμιστος, δυσπροσόρ- 
μιότος, δυσπρόσμιχτος, χειμέριος, ἀλίμενος. “Ὑπερί- 
δης δὲ καὶ ὄνομα ἐποίησε τοῦ τόπου, τὴν ὀλιμενίαν. 95 
τραχὺς, κατάνεμος, κυματίας, πολυκύμων, πονηρὸν 
ἔχων τὸ στόμα, καὶ πονηρὸν ἔχων τὸν εἴσπλουν, ἀβα- 
ϑύς. Τὰ δὲ πράγματα, καταγαγέσϑαι, κατᾶραι, κατα- 

τροπλεῦσαι, εἰσορμίσασϑαι, ἐνορμίσασϑαι, * ἐγκαϑορμί- 
σασϑαι, προσμίξαι τῇ ἠπείρῳ, κατακολπίσασϑαι, z:90- 80 
σχεῖν, προσβαλεῖν, καὶ πάντα τὰ ἐναντίᾳ. τῶν προεϊθη- 
μένων. Τὰ δὲ ὀνόματα, καταίφουσι μὲν, καταγωγὴ, 
κατάπλους, κάταρσις. ἀναγομένοις δὲ, ἀναγωγὴ, ἔκ- 
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πλους, ἄπαρσις. καὶ τὰ ἀπαρέμφατα ἀπὸ τούτων ἐσχη- 
ματισμένα, ἀνάγεσϑαι, ἐκπλεῦσαι, ἀπᾶραι, ἐξορμί- 
ασϑαι, ἔστι δέ τις καὶ χηλὴ cot καὶ στόμα, καὶ 

μυχὸς, καὶ «χείλη. 

Vial. * Περὶ ἐξ οὐρίας πλοῦ. 

; τὸ f ἐξ οὐρίας πλοῦς ἐστιν, εἰρεσίᾳ πλεῖν, ἀνέμῳ 
j εν εἴρηται δὲ καὶ ἱστιοκώπῃ, ἀλλὰ βέλτιον εἰρεσίᾳ. 

T mad ἀφεῖναι elg τὸ πέλαγος, μετεώρῳ εἰρεσίᾳ, 
τς φελάγιοι ἐμπλέομεν, μετέωροι ἐμπλέομεν. τὸ αὐτὸ τὸ 

10 πελάγιοι, καὶ τὰ ὅμοια. Ἐρεῖς δὲ, ἐπ’ ἀγχυρῶν ὡρμισά- 
μεϑα, μετέωροι ὡρμισάμεϑα, ἀπεσαλεύομεν πάντα. αἴ- 
ροντες ἀπὸ τῆς γῆς, ἀνασείσαντες τὰ ἱστία. οὐκ ἔν Ac- 
μένι, διὰ τὸ εὔδιον. καὶ πάντα ἀναπετάσαντες τὰ ἱστία, 

— φδτάσαντες τὴν ὀθόνην, πάντα ὑποδεξάμενοι τὸν ἄνε- 
τόμον. Ἐρεῖς δὲ κοῦφαι νῆες, βαρεῖαν νῆες, καταβαρεῖαι. 

ἀγκύρας βαλέσϑαι, ἀγκύρας καϑεῖναι, κατατεῖναι, στή- 
σασϑαι τὴν ναῦν, ἐκδήσασϑαι τὰ πείσματα. 

Lo ARIETE τ 

103 

* Περὶ ἀναγωγῆς νηὸς καὶ καταγωγῆς. 104 
Τὸ δὲ ἐναντίον, ἀνελέσϑαι τὰς ἀγκύρας, ἀνασπώ- 

90 δαι, ἀνελκύσασϑαι, λῦσαι, καὶ λύσασϑαι τὰ ἀπόγεια, 
ἀνελκύσαι τὴν ναῦν, νεωλκῆσαι, στήσασϑαι ἐπὶ τοῦ αἰ- 
γιαλοῦ, στήσασϑαι ἐπὶ τοῦ ναυστάϑμου, iv τοῖς νεω- 
ρείοις, ἐν τοῖς νεωσοίχοις, καὶ ὅσα ἄλλα εἴωϑε λέγε- 

οσϑαι. ἄλλης δὲ χρείας, ὥκειλεν ἡ ναῦς, προσώκειλεν, 
25 ἐξώκειλε. 

* Περὶ εὐπλοίας. 105 

Εἶτα, πλοῦς εὔδιος , ἡδὺς, ἀσφαλὴς, ἀκίνδυνος, 
ἄλυπος, ὡραῖος. αὔρας ἐπιπνεούσης, αὔρας λεπτῆς, 

᾿ πραείας, ἡδείας, λιγυρᾶς, Ζεφύρωψ, Ζεφυρίας. - ἀνέ- 
Souov δεξιοῦ γενομένου, ἐπιγενομένου, ἐπιπνέοντος, 
-“προσπνέοντος, προπέμποντος, παραπέμποντος, συμ- 
προπέμποντος. ἀνέμου ἐπικαίρου, φοροῦ, ἐπιφόρου, 
φιλίου. δι᾽ ἀκριβοῦς αἰϑρίας, δι᾽ ἀνεφέλου τοῦ ἀέρος, 
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καταβαίνοντος ix γῆς τοῦ πνεύματος, κατιόντος τοῦ 
106 ἀνέμου. "ἐκ πρύμνης ἐπιπνέοντος, κατὰ πρύμναν τοῦ 

πνεύματος ἑστηκότος, κατὰ τῶν οἰάκων δέοντος. πλή- 
ρει τῷ ἱστίῳ, ὑποπνέων τῇ ó90vg, ἀνέμῳ κεκριμένῳ. 
ἐπλέομεν δι᾽ εὐδίας, διὰ γαλήνης, ἐν ϑαλάττῃ σταϑηρᾷ, 5 

σταδιαίᾳ, στασίμῷ, λείᾳ ϑαλάττῃ, ἀκύμονι, ἀπράγμονι, 
νηνεμίας οὔσης, πεσόντος τοῦ πνεύματος, εὐαερίας οὔ- 
σης, εὐημερίας οὔσης, ταχυπλοΐας. ἐπιφριττούσης ἠρέμα 
τῆς ϑαλάττης, αὖραι γλυκεῖαι ἐν ᾿Δλκυονίσιν ἡμέραις. 

107 * Καὶ ἐξ ἐναντίων ἐστὶν ἑρμηνεύειν, οὐ τοιᾶσδε οὔσης 10 
τῆς θαλάττης, ἐπλέομεν ὡς διὰ ποταμοῦ τὴν ἐπιπολὴν 
τοῦ ὕδατος, ἢ ἐπὶ πολὺ τοῦ κύματος, διέφριττε τὸ πέ- 
λαγος. ἐπλέομεν πάντα ἀνασείσαντες κάλων, ἅπασι κά- 
λοις, πάντα ἀνέντες τὰ ἱστία, πᾶσαν τὴν ὀθόνην xc- 
Qivisg, γέμοντι τῷ ἱστίῳ, πλήρει τῷ ἱστίῳ, κοίλῳ τῷ 15 
ἱστίῳ, ἀφέντες τὰ ἱστία τῷ πνεύματι, οὐδὲν ὑποστεί- 
λαντες, ἐξ οὐρίας ἐπλέομεν, πάντα λύσαντες τὰ ἱστία, 
εἷς ἥμισυ στειλάμενοι τὰ ἱστία, καϑ᾿ ἥμισυ ἀναστείλαν- 
τες, καϑ' ἥμισυ ἀνέντες, ὑφέντες τι τῆς κεραίας, κα- 
ϑέντες βραχὺ τῆς κεραίας. 20 

108 * Εύδιος πλοῦς. 

Τὸ δὲ εὐδίαν εἶναι καὶ ὧδε σήμαινε. ἰχϑύων "es 
Qv, ἰχϑύων εὐαγρία, εὐθηρία, ἀσπαλιευταὶ εἰργάξοντο, 
χολυμβηταὶ ἐπικατεδύοντο, ἐπετόλμων τῇ ϑαλάττῃ, 
ἁλιέων ἦν εὐπραγία. | -/ 95 

Ils κλύδωνος. 

Tà δὲ ἐναντία, χειμὼν, κλύδων, κλυδώνιον, ξά- 
λη, τρικυμία, ϑάλαττα τραχεῖα, κοίλη ϑάλαττα, καὶ 

109 κοιλαινομένη, καὶ τραχυνομένη. * καὶ ὁ πόρος ἐτφαχύ- 
νετο, κυματίας ἦν, ἐκύμαινεν, ἐκυματοῦτο. καὶ κύ-80 
pns κατέῤῥει, μετέπιπτεν, ἐνέπιπτεν, ἠγρίαινε, qeu. τ 
χώδης ἦν ἡ ϑάλασσα, ταραχώδης, ἐπανιστάμενον τὸ 
κῦμα, ἀνθιστάμενον, ἀνιστάμενον, σάλος αἰρόμενος, 
κῦμα ἱστάμενον, ἐγειρόμενον, ὑποκινούμενον, κυρ- 
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τούὐμενον,, ἐκβιαξόμενον, ἐλαυνόμενον, ἐλαῦνον, ἐπα- 
|. ψΨαχωροῦν τῇ γῇ, ἐπαναβαῖνον κατὰ δαχίαν. ἐπανιὸν, 
ο΄ καὶ προσιὸν ἐπὶ τὴν γῆν. σύρτις, ἄμπωτις, κῦμα κω- 

|. φὸν ὑπεχινεῖτο, ἐχοιλαίνετο ἡ ϑάλαττα. 

| 5. * Περὶ ἀνέμου. 110 

1 Vile; βίαιος, σχληρὸς, βίαν ἔχων, δύσφορος, 
|. φυφῶὼν, πρηστήρ. καταίγιος, καὶ καταιγὶς, στρόβι- 

'Aog. ἄνεμος ἐξώστης, ἐξωθῶν, ὑποφέρων, παραφέ- 
ρῶν, προωϑῶν, ἐλαύνων, κατὰ κεφαλὴν ἐπείγων. ἀνέμου 

10 χατὰ πρώραν ἑστηκότος, πνεύματος ἀνϑεστηχύτος, ἀν- 
τίου πέοντος τοῦ πνεύματος, πρὸς ἐναντίον ἄνεμον. 
ανεμον ἀντίπρωρον ἔχοντες, ἐχρίτων ὄντων τῶν πνευ- 

g ὁ μάτων, ἀντιπνεόντων, πανταχόϑεν συῤῥαγέντων, καὶ 
συμπεσόντων. "λάβρου ὄντος τοῦ πνεύματος, ἀμέτρου,111 

15 ἐκμέτρου. κατὰ πλευρὰν ἀνέμου βιαξομένου. ἐκ τοίχων 
ἐμπίπτοντος, ἢ περιπνέοντος, ἢ ἀνωθοῦντος, ἢ περιαῤ- 
ϑάττοντος. Εὔπολις δὲ καὶ ἄνεμον ἀσελγῆ εἶπε τὸν βίαιον. 
εἴη δ᾽ ἂν ὅμοιον καὶ τὸ ὑβριστὴς ἄνεμος. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν καὶ 
πνεύματος μαχομένου, ἀνθεστηκότος, ἀντιπράττοντος. 

20 χαὶ χυκωμένης τῆς θαλάττης. καιροῦ μαχομένου, ἢ 
παρασύροντος, κατασύροντος, παρατρέποντος, ὑπο- 
φέροντος, παραφέροντος, ὠϑοῦντος, ἀπωϑοῦντος, 
βιαξομένου, ὑφέλκοντος, ἀντιῤῥέοντος. Ἐὐπαινίττεται112 
δέ τι τοιοῦτον καὶ τὸ Ξενοφώντειον, τὸ, σπουδάξοντος 

— 35«00 ϑεοῦ, εἰ μὴ ἄρα τὸ πνεῖν ἐκ γῆς ἄνεμον οὕτως εἴ- 
!  Quxev, ὡς εἰς ἀναγωγὴν καιρὸν εἶται. ἔστι δὲ εἰπεῖν, 

απειϑέστεραι τοῖς κυβερνήταις ἦσαν αἵ νῆες, ἀπειϑεῖς, 
δυσπειϑεῖς, δυσανάγωγοι, δυσάγωγοι, ἀνάγωγοι. τὰ 

᾿ς πηδάλια οὐχ ὑπήκουεν, οὐκ ἦν διαγαγεῖν τοὺς οἴακας, 
 300Ux ἦν περιφέρειν τὰ πηδάλια. 

Co EE 

ἃ Περὶ ἀέρος καταστήματα. 118 

. Νεφελώδης ἦν ὃ ἀὴρ, ἀχλυώδης, νεφώδης, ξοφώ- 
δης, μέλας. βαϑὺς, συννέφελος, συννεφὴς, σκοτώδης. 
νυχτὶ τὰ πάντα ἐῴκει, οὐδὲν προεφαίνετο, οὐκ ἦν τὸν 

Pollux Fol. I. * 6 
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ἥλιον ἰδεῖν, τυφλώττουσιν ξῴκειμεν, ἀϑέατος ἦν ὑπὸ 
Ls 

νεφῶν ὁ οὐῤανός. 

Περὶ χειμῶνος ϑαλάσσης. 

“γὙηερεῖχε τὸ κῦμα, ὑπὲρ τοὺς τοίχους ἀνέβη, ὑ- 
περκατέβη, εἰς κοίλην τὴν ναῦν εἰσέπεσε. κάταντλὸν ἦν 5 
τὸ σκάφος. ἔστι δ᾽ εἰπεῖν, ἐπλέομεν ἀπὸ κάλων, ἐκ μό- 
νης τῆς κεραίας, ψιλῇ τῇ κεραίᾳ, ἐν χρῷ τῆς γῆς πα- 
ραπλέοντεξς , ἐκ κάλων ἕλκοντες τὴν ναῦν. 

114 ; ἘΠερὶ παϑῶν πλοίου. & 

Τὰ δὲ πάϑη οὕτως ἂν εἴποις. χειμάξεσθ αἱ, σαλεύ- 10 

εἰν, ὠϑεῖσϑαι, ἀπωϑεῖσϑαι, παρασύρεσϑαι, συγκλύ- 
ξεόϑαι, κατασύρεσθϑαι, ἢ καταδύεσθαι, βαπτίζεσθαι, 
ἀνατρέπεσϑαι; περιτρέπεσϑαι, ὀκεῖλαι,» tEoxtiAcu, κα- 
ϑέλκεσϑαι, κατασπᾶσϑαι, ναυαγεῖν, περιῤῥῆξαί mov 
τὴν ναῦν, προσαῤῥάξαι, περιαῤῥάξαι, περιϑραῦσαι. καὶ 15 
ἄλλως, διαλυϑείσης τῆς νεὼς, ἀνοιχϑείσης, διαστάσης 

τῆς ἁρμονίας, τοῦ ἱοτοῦ ἀποκλασϑέντος, περικλασϑέν- 
τος, ἀπαῤῥαχϑέντος, περιαχϑέντος, τῶν πὴήδαλίων 

ἀποϑραυσϑέντων, ἀποῤῥαγέντων. χαὶ τὸ ὄνομα, ναυα- 
γία, κατακλυσμὸς, ἐπιχλυσμός. ἐρεῖς δὲ καὶ "Ear NOR 

τὸ γὰρ ἀνατοιχεῖν ἰδιωτικόν. 

118 * Περὶ σπιλάδων, οἷς περιπίπτει ἡ ναῦς. 

Οἷς δ᾽ ἔστι ναῦν περιπεσεῖν ἐν χειμῶνι, ἕρματα, 
ἕρματα χρύφια, πέτραι, πέτραι ὕφαλοι, σκχόπελοι, 
δπιλάδες, βράχη. χοιράδες, ἄκραι χευμέριοι, κατήνε- 35 
μοι, ὀξεῖαι, προνενευχυῖαι, σκληραὶ, προπετεῖς, ὧλι- 

j τενεῖς, ἀποῤῥῶγες, ἀπρύσμικτοί, ἀπροσπέλαστοι, τρα- 
χεῖς αἰγιαλοὶ, ἠϊὼν σκληρὰ, πρόσγειος θάλαττα. καὶ 

εἴ τις βιάζοιτο, ὑπόγειος, ἀβαϑὴς, πηλώδης, τελ- 
ματώδης. 30 .— 
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inox: uio f Περὶ ὄμβρων, (καὶ Xtóvog)) £..1921l* dM 

-"Eotis; δὲ, ὄμβρος. dnsqasyatoadineGt, κατε ῥϑη, 
ἐπικατεῤῥύη, κατηνέχϑη,, ἐπικατηνέχϑη, ἐπεῤῥάγη, ἐξ- 
εῤῥάγη, κατεῤῥάγη, κατεχεῖτο... κατακλυσμὸς. ime 

δκλυσμός.. ἀπ κυ Ὁ τους, ΥΟ τὐχάβνοΣ οὐκ 9x: γδλ 

Ὡς τὐχτΟΧ ΦΌΥΘΣ ᾿ (o9 9» ^ 

«9n ὁ 6Y Ἰδάτων x 70 ix 90y0nun? 

ἐδ / Κάροδος ὕδατος, φορὰ, καταφορὶ, ἄφεσις, ὁρμὴ, 
ἐπιῤῥοὴ, καταβολὴ, ἐκβολή. βίαιος. ὄμβρος, πολὺς, 

οβῥόϑιος,, ἐλαυνόμενος, ἐπειγόμενος. πυχνὸς; συνεχὴς, | 
Ἰο ἐξαίσιο. ἀκρατεῖς τῶν κωπῶν ἦσαν οἱ ναῦται, ὑγραὶ 

ἦσαν αἱ ἀντιλήψεις, ὠλίσϑαινον α΄ οὐ τῷ μενα πῇ 
σϑαινον, ἀπωλίσϑαινον, παρεφέφοντο ἐκ. τῶν κωπῶν, 
ἐξέπιπτον, οὐκ, bie ἀνακόπτειν Tg €—€— sos 

él snkolimá τοῦτο $6 « -in9gbaD0 - 230329. ; 0 tnn2905005 

20gd vac * Περὶ ἀστραπῆς καὶ. βροντῆς. αἴατίννν 117 

15::: M6tpam): ἐξέλαμψεν, ἐξεῤῥάγη;, τἐξήσσραψεν; ἐξε- 
τρίφϑη, ἐπέσχε τὰ ὄμματα, ἐτάραξε, συνετάραξεν, 
pretii ἐθορύβησεν,, ἐξεθορύβησε;, ισυνέ- 

πε χδε, ϑόρυβον ἐνεποίησε ταῖς γνώμαις. λαμπρὰ, Unip.: 

᾿λαμπρος διάπυρος, φλογώδης, ἐχπληχτικὴ, "βλοσὺ- 
Ξορὰν; ἀπρόσοπτος, δυσαντίβλεπτος, δυσπρόσωπος) δυσ- 
“πρόσοπτος,. δύσοπτος, ἀντίτυπος. "ὡς ἀποσκοτοῦν 115 
τὰ ὄμματα, ὡς" συγχέαι “τὰς ὄψεις, ὡς ἐκπτοῆσαι τὰς 

«s τ ψνώμας, ὡς "συγκλείσασϑαι τοὺς ὀφθάλμούς."- Βροντη 

σκληρὰν τραχεῖα, βιαία,, βαρεῖα, ὑπερμεγέθης; παμ- 
| D esupiévg o iciiphrs καὶ. ἐῤῥάγη, προσεῤῥάγη; ἐξήχης i 
4 δεν" ἐξεταράχϑη; περιήχησεν;;. ἐξεβόησε; περιεβόμβη- 
.. έν, ἐξεβρόντησεν,, ἐπεβρόντησεν,, ἐξεκτύπησεν;. ἐνέ- 
τ πεσε. “παῖς ἀκοαῖς, ̓ ἐπηρείσϑη , ἐπλήρωσε τὰ» ἀκοὰς, 

? ̓ἐξεπάταξε τὰς γνώμας, “μικρόῦ ἐμβροντήτδυς “τοὺς ἐμ- 
» ἐκχεκωφημένοις. ἐῴκεισαν:...0 o 

* 4modakor doCptÜnxboor fox ,wvobinr riikeioar oAxUx 
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119 p X ναὐμάχίαβ, καὶ ὅπλων, καὶ ̓ ἀρχόντων, x«l 
᾿ αὐτοῦ" τοῦ πράγματος, καὶ: ini ee 

τοῦ ναυάρχου, τ... xá 

mà δὲ τῆς ναυμαχίας, αἱ μὲν Vieh sedo 
μακρὰ πλοῖα, ταχεῖαι νῆες, "ατάφρακτα πλοῖα. O5 

δὲ ἄρχοντες, τριήραρχον, καὶ πεντηκόνταρχοι, καὶ 
ναύαρχοι, καὶ στόλαρχοι, καὶ ἐπιστολεῖς. Τὸ δὲ πρᾶγ- 
ἐὰν ναυαρχία;. τριηραρχία,, “πεντηχοόνταρχία. τῆς δὲ 
to) ναυάρχου νεὼς τὸ Ovouw, vuv&gyioy καὶ 6rga- 

120 τηγἰ4: ^ * Qt 0b: ἐρέται ξύγιοι, ϑαλάμιοι;. ϑρανῖται: τὸ 
θὲ δ’ ixb τοῦ παταστρώματος,. μάχιμοι. Τὰ δὲ ὅπλα," 
τὰ μὲν τῆς νεὸς, δέῤῥεις, uui διφϑέραϊ καὶ χαλκέμ- 
Bow; ὅθεν καὶ χαλκέμβολοι τριήρεις. Τὰ δὲ τῶν ἐμ- 
πλεόντων, ϑώρακες; ἀσπίδες." ανημῖδες, κράνη; “ξίφη, 

; δορυδρέπανα, χεῖρες σιδηραῖ. πρὸς δὲ τὰς ἐπιβολὰς τό. 
ΣΤ αὐτῶν ἀντεδὸφίξον δ᾽ βύρσας. ̓ πφοδηλοῦντες πρὸς 

τὰ τειχίδματα τῶν wtQv, ὅπως. 0 σίδηρος «ὀλσθάνῃ;," 
πρὸς. "τὸ -ἀντίτυπὸν ἀντιλαβὴν οὐκ. ἔχών, κοντοῖς 
ἀπεωθοῦντο,. «αὶ διῆγον. ἀπ᾽ ἀλλήλων τὰ σκάφη. — 

451 "πληρώματα. δὲ- ἐντελῆ, ἀκριβῇ, κατεσκευπσμένα, εὐ. 20 - 
“δύόκέβα, ̓ ἐντελόμισθα,. δὴν δὲν rot viv Φαῦν dv didis | 
«καὶ ἀδδηφράγον. εἴριηγρκεξ: - κάλ - τὸ μὲν͵ καλῶς. mega | 

τ ψιέναγι: συγκεκῥοτημέναν τὼ δὲ͵, ὡς: ἑτέρῶς, ἀπλήρωτα,Ἠ — 
"Aor, τἡμισολήρταγ καὶ. ἀσυγκρότηται. “καὶ "αἵ “μὲν, aridi 
(quoc des , αἴ δὲς ἄπλοοι-. καὶ αἱ μὲνγιιἀϑλάσσευτορ, 95. 
«καὶ: qxgülpvig;: πανοϊξηρδὶ,, ael διεψυγμέναι, son. 

122 ἐντεθαλαντευκυϊαυ, δίξ)ροὶ, deam, διάβροχοις ts 
“δὲ φυλάττειν τινὲς, ἐφορμεῖν aci vertido ioco 
-ἀυτικαθεστηκέναι, πρὸς τ-’ν΄αυμαχίαν, ἀνθορμεῖν, “καὶ 
"ἀντεξρορμεῖν. καὶ τὸ xadaid mio, προδορμεῖν.. εϑρρὶ 80. 
“τὸ προεχπλεῦσαί ioi, “ἐξορμεῖν, Xo. σπεροορμεῦν. ws 
τὸ στήσασϑαι 2v. ναῦν; ψεροσονμίσασϑαι." qud x. ἐν; f 
κύκλῳ περισλεῖν. νῆσον, καὶ προσκαϑῆσϑαι πολιορκη- ὁ 
τικῶς νήσῳ ἀπὸ νεῶν, περιορμεῖν, καὶ περιορμίξειν 

193T4v ναῦν περὶ τὸ χῶμά φησιν ὁ “ημοσϑένης. "τῷ δὲ85 

ϑᾶττον ποιήσαντι τοῦτο τὸ ἦϑλον στέφανος ἦν. ἔστι 
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δὲ αὐτῷ: λόγος καὶ. περὶ τοῦ ἐπιτριηραρχήματος. ime. 
τριηράρχημαι δέ ἐστι χρόνος, ὅν τις ἐπετριηράρχησεν, 
ἐξήκοντος μὲν αὐτῷ τοῦ καιροῦ, βραδύνοντος.. “δὲ τοῦ 
διαδόχου. τὰ δὲ ἔργα, ἀναγαγέσϑαι, ἀνάγεσϑαι, προσανα- 

᾿ δπειρᾶσϑαι, ἐξορμᾶν τὴν ναῦν, καὶ τὸ πλεῖν, καὶ ἐκπλεῖν, 
' περιπλεῖν, ιδιεχπλεῖν, ἀπελάσαι τὴν ναῦν, καὶ τὰ ὀνό- 
᾿ς paru, ἀναγωγὴ, ἀνάπειρα, πλοῦς, ἐπίπλους,. περί- 
; . Ἀ εἶτα, στῆσαι τὰς ναῦς κατὰ στοῖ- 124 

γον πυκνὰς, ἐκ διαστημάτων. ἀρϑῆναι τὰ σημεῖα, ἀν- 
᾿᾿θτανάγεσϑαι, ἀντεπιπλεῦσαι, προσεπιπλεῦσαι, προεκ- 

πλεῖν, ναυμαχεῖν, ναυμαχῆσαι, συῤῥαγῆναι, συμπε- 
σεῖν, ἀναῤῥῆξαι, κατατρώσαι, ἐμβαλεῖν, ἀναῤῥῆξαι 
τὴν παρεξειρεσίαν , ἀναῤῥῆξαι τὴν πρῶραν, ἀνοῖξαι 
τὴν ναῦν ὑπὸ τὴν ἐμβολὴν, ἄπλους ποιῆσαι τὰς ναῦς, 

᾿δαὐτάνδρους καταδῦσαι, βαπτίσαι, καταναυμαχῆσαι, 
᾿ ἀναδήσασϑαι. αἰχμαλώτους λαβεῖν, ἐφέλκεσθαι. *x«ilQ5 
τὸ uiv εἰς ἐμβολὴν ὑπαγαγεῖν εἰς τοὐπίσω τὴν ναῦν, 
ἀνακρούσασϑαι. τὸ δὲ εἰς φυγὴν, πρύμναν κρούσασϑαι, 
εἴρηκε δὲ Θουκυδίδης καὶ τραυματισϑεισῶν τῶν νεῶν. 

φοτὰς δὲ πεπονηκυίας καὶ κεχακωμένας ἔστι ϑεραπεῦ- 
σαι; ἐπισκευάσαι, ἐπισκευάσασϑαι, ξεῦξαι, ξεύξασϑαι. 

εἴη δ᾽ ἂν ἐκ νεῶν καὶ ἀποβαίνειν ποι τῆς πολεμίας, καὶ 
ἐκβαίνειν, xci ἀποβάσεις ποιεῖσθαι, καὶ Ἀατασύρειν 
λείανεἰς τὰς "o 

ΑΝ ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ 1. 
3 "LI 

* Iltol στρατιωτικῶν ὀνομάτων. | ̂^ 126 

.. Αὐτοὶ μὲν οἱ ἄνδρες, στρατιῶται, μάχιμοι, ὄκεῦο- 
φόροι, ὑπασπισταὶ, ἵἱππαγωγοὶ, καὶ ἱπποκόμοι." 

. ΠΕερὶ τῶν μαχομένων, καὶ τῆς τούτων τάξεως. 

Καὶ τῶν μαχομένων τὸ μὲν ἔμπροσθεν, μέτωπον, 

καὶ ξυγὸν, καὶ πρόσωπον. καὶ πὰ ἑκατέρωϑεν ἄκρα, 
πλευρὰ, κέρατα, δεξιὸν καὶ εὐώνυμον. τὸ δὲ μέσον, 
ὀμφαλός. τὸ δὲ βάϑος, στοῖχος καλεῖται. καὶ τὸ μὲν 

t 
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197 ἐφεξῆς iyi ecd μῆχος, Ἐυὐγεῖν, * τὸ δὲ ἐφεξῆς ̓ χατὰ 
βάϑος,. στοιχεῖν. καὶ ὃ μὲν ἐκ δεξιᾶς τοῦ πρώτου ξυ- 
γοῦ, πρωτοστάτης. καὶ πᾶν τὸ μέτωπον, προτοστά- 
τῆς. ὁ δὲ παρ᾽ ἕχαστον ταττόμενος, παραστάτης. ὁ δὲ 
ὑπ᾿ αὐτὸν ἐξόπισϑεν, ἐπιστάτης, τὸ δὲ ἐπὶ πᾶσιν ἐν τῷδ 
βάϑει, ξύξυγον, οὐρὰ, καὶ οὐραγοί. καλοῖτο δ᾽ ἂν 
ὁμωνύμως καὶ ὃ ἄρχων αὐτῶν. καλοῦνται δὲ καὶ ὁπι- 

: σϑοφύλακες. καὶ τὸ ἔργον, οὐραγεῖν, καὶ ὀπισϑοφυ- 
λακεῖν. τὸ σύμπαν στράτευμα, στρατὸς, στρατιὰ, στρά- 

; (ΛΑ ἐμὴ στρατιωτικὸν, φάλαγξ , τάγμα, σύνταγμα, Groa- 10 

τάρχης, στραταρχία. μέρη δὲ αὐτοῦ, μυριοστὺς, 2 
λιοστυὺς, πεντηχοστὺς, λόχος, δεκὰς, πεντάξ. ὁ 

198. * Περὶ ἀρχόντων. 

| Kei οἵ ἄρχοντερ, οἵ μὲν τοῦ παντὸς στρατηγοὶ, χαὶ 
συστράτηγοι, καὶ ὑποστράτηγοι. ὥσπερ καὶ οἱ ἀποχει- 15 

φοτονηϑέντες, ἀποστράτηγοι. ταξίαρχοι, καὶ οὐραγοὶ; 
καὶ μυρίαρχοι, καὶ λοχαγοὶ, καὶ ἕ perrito καὶ δε- 
κάδαρχοι, καὶ πεντάδαρχοι. 

Περὶ ἱππάρχων. 

Καὶ τῶν ἱππέων, ἵππαρχοι, καὶ φύλαρχοι. Θη-20 
βαίων δὲ ἴδιον, Βοιωτάρχης. καὶ “ακεδαιμονίων, βα- 

τοθσιλεύς. καὶ ᾿ἀϑηναίων àv μέρει, πολέμαρχος. * oi Θετ- 
ταλῶν, ταγός. καὶ μισϑοφόρων, ἕεναγός. λέγω δὲ νῦν, 
οὐ πρὸς ἀκρίβειαν ταυτὶ τὰ ὀνύματα. μαχροῦ γὰρ ταῦ- 

, - - * , r , 3. ο, » 

τά γε δεῖται καιροῦ, καὶ λόγου, ὁπόταν ταχτιχον ὑμῖν, 95 
ἢ στρατηγικὸν συντιϑῶ βιβλίον, ὅτε καὶ περὶ πλαισίου, 
καὶ τοῦ ἑἕτερομήχους. πλαγίου, καὶ τοῦ ἐπὶ μέτωπον 
κλῖναι, καὶ ἐπ᾿ οὐρὰν, καὶ im ἀσπίδα, καὶ ἐπὶ δόρυ, 
x«l τῶν μερῶν τε καὶ ἀρχόντων, καὶ κινήσεων, καὶ ἔρ- 
yov, καϑέκαστα σαφηνιῶ. ἰδίως μέντοι “ακεδαιμονίων, 30 

ἐννωματία, καὶ μοῖρα. 

180 * Περὶ σκευῶν πολεμικῶν καὶ ὁπλιτῶν. 

'E4 δὲ τῆς σχευῆς οἵ ἄνδρες ὧδε ὀνομάζονται. τὴν 
μὲν σχευὴν κλητέον καὶ ὅπλισιν, καὶ ἐξοπλισίαν, καὶ 
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σάγην, καὶ εἶδος μάχης, καὶ ἄνδρας εὐόπλους, ὡς τοῦ 
στρατιωτικοῦ γένους ὄντας. οἱ δέ εἰσιν, ὁπλῖται, ὁ- 

πλοφόροι, βαρεῖς, ἀκριβεῖς, μόνιμοι, στάσιμοι, μα- 

χαιροφόροι. πάλιν δ᾽ αὖ, πελτασταὶ, πελτοφόροι, γυμ- 
ϑνῆτες, κοῦφοι, ἐλαφροὶ, εὔκολοι, * εὔχειρες, εὐχερεῖς, 131 
ψιλοὶ, σφενδονῆται, λιϑοβόλοι, τοξόται, τοξοφόροι, 
ἱππεῖς, ἱππακοντισταὶ, ἱπποτοξόται, δορατοφύροι, κον- 
τοφόροι, ὑπασπισταὶ, Gxsvogógor, ἱππαγωγοὶ, ἄμιπ- 
ποι. δύο δ᾽ εἶχον οὗτοι ἵππους. καὶ ὁ ἕτερος προσήρτη- 

: lOro ϑατέρῳ, καὶ μεμελετήκεσαν μεταπηδᾶν εἰς ἑκάτερον. 
ἦν δ᾽ αὐτοῖς τὸ σόφισμα, τοῦ ἀκραιφνεστέροις χρῆσθαι 
πρὸς τὰ ἔργα τοῖς ἵπποις, ὅπως ὁδοῦ τε μακροτέρας κα- 
τανύοιεν, καὶ εἶεν αὐτοῖς ἀκοπώτεροι. ἢ Ἦν δέ τι καὶ 182 
ἕτερον εἶδος ἱππέων, διμάχαι, ᾿Δλεξάνδρου τὸ εὕρημα, 

ἰὐχουφοτέραν πεξοῦ ὁπλίτου, καὶ βαρυτέραν ἵππέως E 

χοντες σκευήν. ἐξησκημένοι πρὸς ἄμφω, καὶ τὴν ἐκ γῆς, 
zai τὴν ἀφ᾽ ἵππου μάχην, ὅπως ἂν ἐν μὲν τοῖς ἱππευσί- 
μοις ἱππεύοιεν, εἰ δέ τοι εἰς ἄφιππα ἀφίκοιντο, μὴ sisv 
ἀπόμαχοι παντάπασι, μηδὲ πάϑοιεν τὸ πάϑημα τὸ 

90 “ύδιον. ἀλλὰ τὸν μὲν ἵππον παρελάμβανεν ἐξεπίτη- 
δες, ἐπ᾿ αὐτῷ τούτῳ παρεπόμενός τις ὑπηρέτης. ὁ δ᾽ 
ἐχ τοῦ ἵππου καταβὰς, εὐθὺς ὁπλίτης ἦν. 

e ""Oxiov ὀνόματα. 

| ᾿᾿Δμυντήρια, ἀλεξητήρια, σχεπαστήρια, φυλακτήρια, 
5d. χειρὸς χρήσιμα, ἀγχέμαχα, βλήματα, βλητὰ, βέλη, 
—. πάντα τὰ ἀφιέμενα. ἀσπὶς, καὶ τὰ μέρη τῆς ἀσπίδος, 

. ὀμφαλὸς, ᾿καὶ μεσομφάλιον, καὶ ἐπομφάλιον, καὶ 

€ 

lv Ogavov, καὶ ἴτυς, xal χύκχλος, καὶ ἄντυξ, ἀσπὶς οἷ- 

Ἢ συΐνη, ἀσπὶς ὠπὸ ξύλου, ἀσπὶς ἀπὸ βύρσης, ἀσπὶς 

So ὀμοβοίνη, ἀσπὶς χαλκῆ. παρ᾽ Ὁμήρῳ δὲ καὶ χρυσῆ, 
xui ἀπ᾽ ἀργύρου, xci κασαιτέρου. "λέγεται δὲ καὶ 184 

.. Νικίαν πορφύραν καὶ χρυσὸν μίξαντα κοσμῆσαι τὴν 
^ ἀσπίδα. λέγεται ÓE xal προμήκης ἀσπὶς, τετράγωνος, 
περιφερὴς, χυχλοτερὴς, κοίλη, ἑἕτερομήκης. πέλτη 
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᾿Μμαξονικὴ, ὥς φησι Ξενοφῶν, παρεοικυῖα κιττὸῦ 
πετάλῳ. Θώραξ, καὶ τὰ μέρη τοῦ ϑώρακος, πτέρυ- 
γες. καὶ τὸ μέσον αὐτοῦ, γύαλον, ᾿Ιάσων δὲ ὁ Θετ- 
ταλὸς καὶ ἡμιϑωράκια προσεξεῦρε, Θώρακες δὲ, οἵ 

135 uiv, ὀμφαλωτοὶ, φολιδωτοί. *oí δὲ, ἐξ ἁλύσεων.5 
ἔστι δέ τις καὶ σπολὰς ἀντὶ ϑώρακος, περιχεφαλαία, 
xvvj, κράνος. καὶ τούτου τὰ μέρη, τὰ μὲν ὑπὲρ τὸ 
μέτωπον, ὁμωνύμως τῷ μέρει. τὰ δὲ ὑπ᾽ αὐτὰ, ὁφ- 
ρύες. καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτῶν προβεβλημένον, γεῖσσον. τὸ 
δὲ ix αὐτῇ τῇ κεφαλῇ, ἐπίχρανον. καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτὸ, 10 
λόφος, καὶ λοφία, καὶ τριλοφία. λόφος εὐανϑὴς, ὑα- 
κινϑινοβαφής. τὰ δὲ περὶ τὰς χεῖρας προβλήματα, 

εϑδόμοίως τῷ μέρει, χεῖρες καλοῦνται. "καὶ κνημῖδες πο- 

δῶν, ξίφος, μάχαιρα, ἐγχειρίδιον, ξίφους ἀκμὴ, ξί- 

φους λαβὴ, ξίφους προλαβὴ, ξίφους τελαμὼν, οὗ τὸ 15 

ξίφος ἐξῆπται, κοπίς. ἡ δὲ ϑήκη τοῦ ξίφους, κουλεός. 
λόγχη, ξυστὸς, κάμαξ, ἀκόντιον. ἀκόντισμα, καὶ τὸ ὅπλον 
καὶ τὸ ἔργον. δόρυ, xovróg. καὶ ἡ ϑήκη τοῦ δόρατος, δου- 
ροϑήκη. καὶ τὰ μέρη, τὸ μὲν τέλος, σαυρωτήρ. τὸ δὲ 
μέσον, ἀγκύλη. καὶ τὸ μὲν ἔργον, ἀγκυλίσασϑαι. τὸ 29 

187 δὲ προὖχον, αἰχμὴ, καὶ ἐπιδορατὶς, καὶ στύραξ. "ἦν 
δὲ καί τινα δόρατα ναύμαχα, ὥς φησιν Ὅμηρος, διὰ 
μήχους χρείαν συνηρμοσμένα ἐκ συμβολῶν, δρεπάνη, 
δορυδρέπανον, πέλεκυς ἀμφίστομος, ἑτερόστομος. τά- 
χα δ᾽ ἂν προσϑείη τις τούτοις καὶ τὴν ξυήλην τὴν 4α- 95 
κωνικήν. σφενδόνη, λίϑος, τόξον. καὶ τὰ τόξου μέρη, 
κέρας, καὶ νευρὰ, καὶ ὀϊστός. τὸ αὐτὸ καὶ βέλος, καὶ 
τόξευμα. Θουκυδίδης δὲ αὐτὸ καὶ ἄτρακτον καλεῖ. εἰ- 
σὶ δὲ καὶ πυρφόροι ὀϊστοί. καὶ τοῦ βέλους τὸ μὲν ἐπ- 
τερωμένον εἴποις ἂν κεφαλὴν βέλους. ὃ δὲ σίδηρος,30. 
dxic. καὶ τῆς ἀκίδος ὄγκινοι μὲν, οἵ πρὸς τῷ καλάμῳ, 

ι35γλωχῖνες δὲ, αἵ πρὸς τῇ ἀκμῇ προβολαί. “ Ἰστέον δὲ 
ὅτι καὶ φοίνικος σπάϑῃ "Agáfov τινὲς ἀντὶ κέρως ἐχρῶν- 
το. καὶ λίθῳ ὀξεῖ ἀντὶ σιδήρου Werde D ἔχριον 
- M 1$ φαρμαχώδει tut γοσενες,, "86 
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Περὶ βαρβαρικῶν ὕπλων, 
. ἸΠροσαρυϑμητέον τούτοις καὶ τὰ Βαρβαριχά. Σά- 

quem “Μακεδονικὴν, τὸ δόρυ. καὶ παλτὸν Μηδικὸν, 

τὸ ἀκόντιον. καὶ ἀκινάκης, Περσικὸν ξιφίδιόν τι, τῷ 

5 προσηρτημένον. καὶ Σαγάρεις Σκυϑικχάς. "Aou 
E Hrvibosqeetan δοραῖς ἀντὶ ϑωράχων καὶ ἀσπί- 

δων ἐφράττοντο. Σ 

U* ow * Περὶ μηχανημάτων, καὶ τῶν συντελούντων 139 

iv πολέμῳ ἀλόγων ξώων. 

| pd Πυρσοὶ, φρυχτοί. καὶ μηχανήματα, κριοὶ, πύρ- 

γοι, ἑλεπόλεις, μηχαναὶ, καὶ καταπέλται ΜΜακεδονικοὶ, 
καὶ χελῶναι. Χρεία δ᾽ εἰς τοὺς πολέμους, σκευοφόρων 

μὲν ὄνων, ἐπισκευαξζομένων δὲ βοῶν ὑφ᾽ ἁμάξαις. ἡ- 

. μιόνων. δὲ, πρὸς ἄμφω. καμήλων δὲ, ἐπισεσαγμένων 
153 τὰ σχεύη. * Βάχτριοι δὲ καὶ μάχονται ἐπὶ τῶν καμήλων, 140 

καὶ εἰσὶν αὐτοῖς ἵππων μὲν ὠκύτεραι τὸ τάχος, ἐκληκχ- 
τικώτεραι δὲ διὰ μέγεϑος, καὶ δασύτεραι, ἐνεργότεραι 
δὲ διὰ τὸ ἄδιψον, καὶ μᾶλλον δύνασθαι πονεῖν. ἵπ- 

: πῶν μέντοι καὶ | ἐλεφάντων ἄ ἄντικρυς χρεία ἐπὶ τὰς μά- 

20 yag. καὶ ὁ μὲν ἄγων ἐλέφαντα, ἐλεφανταγωγὸς καλεῖται, 
ὁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἄρχων, ἐλεφαντάρχης. φράττονται δὲ 
καὶ ἵπποι ὅπλοις, προμετωπιδίοις, παρωπίοις, πα- 
φηΐοις, προστερνιδίοις, παραπλευριδίοις, παραμηρι- 

. δίοις, παραχνημιδίοις. 

ἀφ τ τος * Περὶ ἵππων καὶ ἁρμάτων. 441 
“έγονται δὲ ἵπποι, τεϑωρακισμένοι, περιπεφραγ- 

μένοι, ὡπλισμένοι. Αίβυες δὲ, καὶ ἀπὸ δίφρων, καὶ 

ἵππων ἐπιξευγνυμένων, ὥσπερ οἱ ἡ Ὁμήρου fj ἥρωες, uds 
᾿ζονται. οὗτος γὰρ οὐχ οἷδε μονίππους ἱππέας, ὧν οἵ 
30 μὲν ὑπὸ τῷ ζυγῷ, ξύγιοι, oí δὲ ἑκατέρωϑεν, παρήωροι, 

χαὺ παράσειροι, καὶ σειραφόροι, καὶ δειραῖοι. καὶ αἵ 
τούτων ἡνίαι, σειραὶ, καὶ παρηωρίαι. ἐπιβεβήκασι 05 
τοῦ ἁρματίου δίφρου, ἡνίοχος, καὶ παραιβάτης᾽" ὃν 
"ὁ. Πλάτων ἀναβάτην μικράσπιδα ἐχάλεσε. καλεῖται δέ τις 
I MMidindsin ἢ δὲ, Περσική. ἡ δὲ, “ακωνική. 
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“Περὶ μερῶν ἁρμάτων. 
Μέρη δὲ τοῦ ἅρματος, δίφρος, ὑπερτερία, ἄντυξ, 

ἴτυς. ἡ μὲν ἱμάντωσις τοῦ δίφρον, τόνος καλεῖται. τὸ 

δ᾽ ὑπεράνω αὐτοῦ περίφραγμα, ὃ σκύτει εἴωϑε διαλαμ- 
βάνεσϑαι, τάῤῥιον. τρεῖς δ᾽ ἔχοντος τοῦ ταῤῥίου πλευ-5 
ρὰς, τὰς κατὰ τοὺς ἵππους, τὸ ἀνώτατον ξύλον, χα- 
πάναξ καλεῖται δεξιὸς, καὶ εὐώνυμος. ἡ δὲ μέση ῥάβ- 
δος, καπάνη. ἐφ᾽ οὗ δ᾽ ἀναπαύεται, μεσάτιον, ἐμ- 
πρόσϑιον. * ai δὲ δίδυμοι, αἱ εἰς τοὺς ἵππους βλέπου- 
Ga, ἀπὸ τῆς καπάνης μέχρι τοῦ κυρτίου, μετῆλαι.. τὸ δὲ 10 
κυρτούμενον, ἀσπιδίσχη. τὸ δ᾽ ἀπὸ ταύτης χατὰ τὸν 
τόνον κεκαμμένον, ἀξηλίς. τὰ δ᾽ ἐγγώνιά τὰ ἐντὸς τοῦ 
δίφρου, γωνίαι, ἢ ἀγχῶνες, ἢ ἄστρητα. τῶν δὲ πλα- 
γίων πλευρῶν, «i ἐπάνω ῥάβδοι, αἱ ἕως κάτω τείνου- 
δαι, κυφῶνες. αἵ δὲ ὑπ᾽ αὐτοὺς μέσαι ῥάβδοι, ἕως τοῦ 15 

144cóvov, ὑποκυφώνια, ἢ κιλλόβαντες, ἢ κολλορόβοι, "τὰ 

δὲ ἐγγώνια, οἷ συμπίπτουσιν αἵ πλάγιαι πλευραὶ, ϑαι- 
Qoí. τὸ δὲ πρὸ τοῦ τύνου, oi πρῶτον ἀναβαίνουσιν οἵ 
? , , ^ ^ rr , , - - 

ἐκιβαίνοντεβ, πτέρνα. τὸ δὲ ὅλον ἐπίθεμα, καλεῖται 
ὑπερτερία. τὸ δ᾽ ὑποτεινόμενον, ἄξων. τῶν δὲ περιξι- 20 
λουμένων τῷ ἄξονι τροχῶν, τὸ μὲν περὶ ταῖς dict vu 

δηροῦν, ἐπίσωτρον. ἡ δὲ ἀψὶς, καὶ σῶστρα καλεῖται. 
e$t 4 Li ^-^"! - Ma...) Dv 

ct δὲ ἐνηρμοσμέναι αὐτῇ ῥάβδοι, κνῆμαι. τὸ δὲ χενὸν 
14δτοῦ τροχοῦ τὸ ἐναρμοξόμενον τῷ ἄξονι, σύριγξ. " vo δὲ 

ἐφ᾽ ἑκάστῃ κνήμῃ σιδηροῦν, ἀετός. αὐτὸ δὲ τὸ περιει- 25 
λούμενον τῷ ἄξονι, πλήμνη. τὸ δὲ ὑπεράνω αὐτοῦ σι- 
δήριον, δακτύλιος. τὸ δὲ συνδέον πρὸς τὴν πλήμνην 
τὰς κνήμας σιδήριον, πλημνόδετον, ἢ ϑώραξ. τὸ δ᾽ 
ἐντὸς τῆς πλήμνης σιδήριον, ὃ τρίβει τὸν ἄξονα, ἄταρ- 
vov, ἢ γάρνον, ἢ δέστρον. τὸ δὲ κωλύον ἐχκπίπτεινϑο ᾿ 
τὸν τροχὸν ἐμπηγνύμενον τῷ ἄξονι, παραξόνιον" ἢ ὡς 
Γοργίας, ἐπίβολος, ἢ ὡς Ἐρατοσϑένης, ἔμβολος. τὰ δ᾽ 
ἑχατέρωθϑεν τέλη τοῦ τροχοῦ, δακτύλιοι. ὥσπερ καὶ 

146v0) ἄξονος τὰ ἑκατέρωϑεν τέλη, ἀχραξόνια. * Τὰ δὲ 
τῷ ἄξονι ἐγκείμενα σιδήρια, καὶ τριβόμενα ὑπὸ τοῦ τρο- 85 

χοῦ, εὐραί. ὁ δὲ τοῦ παραξονίου δεσμὸς, ἐμβολοδέτης. ' 
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τὸ δὲ ἀποτεινόμενον ἀπὸ τοῦ δίφρου ξύλον, δυμός. ov 
τὸ τέλος ἀκροῤῥύμιον, ὕπερϑεν ἐχδέδεται τῷ ξυγῷ. τὰ 
δὲ συνάπτοντα αὐτὸ τῷ ξυγῷ, ξυγόδεσμα καλεῖται. ὁ δὲ 
πάτταλος, ὁ ὁ διῃφημένος, ἀπὸ τοῦ ξυγοῦ ἐπὶ τὸν ῥυμὸν, 

H 59 τὰ ξυγόδεσμα περιελίττεται, ἔστωρ. τὰ δὲ κοῖλα τοῦ 
τ΄ ξυγοῦ, ὑφ᾽ ἃ ὑπάγονται οἵ ἵπποι, ξεῦγλαι. ὧν τὰ ἄ- 
ο΄ «Qu, ἀχροχηνίσχοι, 

| * Περὶ ἡνιῶν. 147 
— 4 δὲ ἡνίαι καὶ δυτῆρες καλοῦνται. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν 

τὸ δυμῶν ἀπηρτημένα, τὰ ὑπὸ τοὺς αὐχένας τῶν ἵππων 
ἑλιττόμενα, λέπαδνα. ὧν τὰ ἄκρα, λεπαδνιστῆρες. τὰ 
0i ὑπὸ τοὺς ὥμους τῶν ἵππων, μασχαλιστῆρες. ὃ δὲ 
ἀπὸ κορυφῆς τοῦ ἵππου ἐκτεταμένος ἱμὰς ἐπὶ τὸν χαλι- 
vOv, κορυφαία. ὁ δὲ περὶ τὰς γένυς, γενειαστὴρ, γενείας. 

15 Τὰ δ᾽ ἐπανεστηχότα δερμάτια περὶ τὸν ἄξονα, κατὰ 
τὰ παραξόνια, παρατρόχια. οἵ δὲ σιδηροῖ κύκλοι, δι΄ 
ὧν διήρηνται αἵ ἡνίαι, δακτύλιοι. "ἀπὸ δὲ ἵππου iz1148 
ἵππον ὃ ἀπηρτημένος ἱμὰς, μεσάτιον. τῶν δὲ ἡνιῶν 
αἵ μὲν κατανωτιαῖοι καλοῦνται, GL δὲ διὰ ῥυμῶν, αἵ 

200i διὰ μεσατίου, αἱ δὲ σειραῖος ἱμάς. καὶ τὸ μὲν ὅλῳ 
τῷ στόματι τοῦ ἵππου περιτιϑέμενον χαλκοῦν ἠϑμῶδες, 
κημὸς καλεῖται. τὸ δὲ περὶ τὸ γένειον διῃρημένον, ψέλ- 
λιον. τὸ δὲ εἰς τὸ στόμα ἐμβαλλόμενον, χαλινός. οὗ 
τὸ μὲν μέσον, ἡνίον, τὸ δὲ περὶ αὐτὸ, δακτύλιοι, ἐχῖ- 

25vot, τρίβολοι,. οὕσπερ μασᾶται ὃ ἵππος. 

, * Περὶ ἀσπίδων. {49 

i ᾿ Εἴποις δ᾽ ἂν, ἐθεράπευον τὰς ἀσπίδας, ἐξεκάϑαι- 
| eo, ἐλάμπρυνον τοὺς ϑώρακας, καὶ ἐφαίδρυνον τὰς 
ο΄  wvguiüug, τὰ κράνη στιλπνὰ ἐποίουν, τοὺς λόφους ηὐ- 
} aat ἔϑηγον τὰ ξίφη, i£vov τὰ δόρατα. 

omit ὁπλοποιῶν καὶ ὅπλων ἐθνικῶν ἐπισήμων. 

᾿ Τεχνῖται δὲ τῶν ὅπλων, ἀσπιδοπηγὸς, ϑωρακο- 

ζώων." κρανοποιὸς, μαχαϊροποιὸς, δορυξόος, πιλο- 



ποιός. εὐδόκιμα δὲ, θώραξ ᾿Αττιχουργὴς, κράνος 
Βοιωτιουργές. Πίλος. καὶ ἐγχειρίδιον, “ακωνικά. 
ἀσπὶς ᾿Δργολικὴ, τόξον Κρητικὸν, σφενδόνη ᾿άκαρ- 
νάνων, ἀκόντιον Αἰτωλικὸν, μάχαιρα Κελτικὴ, πέλε- 
κυς Θράκιος. καὶ τὰ ἔμπροσϑεν eloquéva, ὑπὲρ τῆς 5 
ἑχάστου χρήσεως. 

150 *Ilol ἐχθρῶν ὠμῶν xol μὴ τοιούτων. 

' “Δέγειν χρὴ ἐχϑρὸν, πολεμικόν. τὸ γὰρ τῶν dvr- 
πάλων ὄνομα, εἰ καὶ Θουχυδίδης αὐτῷ κέχρηται, 
σκληρόν ἐστιν, ἀντιπολεμοῦντες γὰρ βέλτιον. ἀπηχ- ο΄ 
ϑημένοι, ἠλλοτριωμένοι, ἀλλόφυλοι: τοὺς δὲ βαρβά- 
θοὺς χαὶ ξένους ἐκάλουν, ἄσπονδοι, ἐκατάλλακτοι, 

ἄμικτοι, ϑηριώδειρ, ὕπουλοι, ἄπιστοι, ἄσπειστοι, διά- 
φοροι, ἐναντίοι. χρηστέον δέ ποτε καὶ τῷ ἀντίπαλοι, 
εἴ ys καὶ τὸν πόλεμον ἀγῶνα κλητέον, καὶ τὸ νικῆ- 15 

151 σαι, καταγωνίσασϑαι. " πολέμους ἀκηρύχτους ὑπάγον.. 
πες, ἀκηρύκτως πολεμοῦντες, πικροὶ, δυσμενεῖς, ἐπι- 
κηρυχείας οὐκ ἔχοντες, ἐπικηρυκείας οὐ δεχόμενοι, 
χκήρυχα «cL πρεσβείαν οὐ προσμέμενοι, ἀκηρύχτοις 
πολέμοις χρώμενοι, ἀδιάλλακτοι, ἀκατάλλαχτοι, ἀσύμ- 0 
βατοι, ἀσύμβουλοι. Τὰ δὲ ἐναντία, ἥμεροι, πρᾷοι, 
μέχρι τοῦ δεδίξασϑαι πολεμοῦντες, φόβον ἀνασείον- 
τες μόνον. σπονδὰς ὑποφεύγοντες, διδόντες. εἰς εἰ- 
ρήνην ῥέποντες, ἐπικηρυχενομένους προσιέμενοι, εὐ- 
διάλλαχτοι, εὐδιαλλάκτως διακείμενοι, οὐκ εἰς ἀεὶ 96 
τὰς ἔχϑρας ἀποτιϑέμενοι. 

152 " Περὶ συμμάχων εἰρηνοποιῶν καὶ πολεμοποιῶν.. 

ἴάλλλης δὲ χρείας, φίλοι, σύμμαχοι, ὁμοήϑεις, 
ὁμόφυλοι, συνασπισταὶ, συναγωνισταὶ, συστρατιῶται, 
συνεξεταξόμενοι, συνοπλιξόμενοι, συμπολεμοῦντες, κοι- 80 

νωνοὺὶ πολέμων, κοινωνοὶ μάχης, μάχης μετέχοντες, 
ἔχϑρας μετέχοντες, συναιρόμενοι, ἔνσπονδοι. ᾿ Καὶ τὰ 
πράγματα, que, συμμαχίε;, κοινωνία, συνασπισμός. 

153" ὁμαιχμία γὰρ Θουκυδίδου μὲν, οὐ μὴν ἥδιον πρὸς 
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τὴν ἀκοήν. τὸ δὲ ἄλλο, 'πόλεμος, ἔχϑρα, διχόνοια, 
ἀλλοτρίωσις, μάχη, στάσις, στασιασμός, Ῥὸ δὲ ἕναν. 
τίον, εἰρήνη, ἡσυχία, σπονδαὶ, ἀνοχαὶ, ἀνακωχαὶ, 
διαλλαγαί. καὶ δ᾽ συνάγων,  διαλλάχτης.᾽ τούτους δὲ 

᾿ δχαταῤτιστῆρας Ἡρύδοτος χαλεῖ. εἴποι δ᾽ ἄν τις αὐτοὺς 

καὶ ἁῤμοστάς. Τὰ δὲ δήμᾶτα, διηλλάγησαν, κατηλλάγη- 
σαν, καὶ συνηλλάγησαν, καὶ συμβάσεις ἐποιήσαντο;. "Χαὶ τδ4 

συνέβησαν, καὶ συνέϑεντο, καὶ συνθῆκαι ἐγένοντο, καὶ ὡ-. 
ο΄ μολόγηδαν, καὶ ὁμολογίαι ἐγένοντο. δύναιτο δ᾽ ἄντις εἰ- “ 

τουζεῖν; ἐπὶ μὲν τοῦ εἰς ἔχϑραν καταστῆσαι, τὰς σπονδὰς διέ- 
* λύδαν, διέστησαν, ἀπεῤδάγησαν, ἀπηλλάγησαν, ἠλλοτρεώ- 

ϑῆσαν, ξξεπολεμήϑησαν. οἵ δὲ συγχρούοντες τούτους, ἔξε- 
πολέμωδαν, xui πολεμοποιοὶ εἰς πόλεμον συνέπεσον. 

τοῦ ἐναντίου, συνῆλθον, ἡρμόσθησαν, εἰς ταῦ- 
1510 ᾿ἤλθον, χειώθησαν.. t6 δ ydo MÀ ᾿ἰδιῶ. 
el Rs ORO 23 

mA" domo: δ 305 θο 

^* Περὶ δυνάμ δυνάμεων. ὀλδγνδον dni Miel. besqisdipidiin 1 iis 

Bc avem ἐῤδομέναι, ᾿ἀχμάξουσαι, ἀχραιφνεῖς, 
᾿ἀχέραϊοι, ἐπιστήμονες, μεμελετηκυῖάι, ἠσκὴμέναϊ, óvv- 

291 2 ̓συγλεχρότημέναι, ἐγρηγορυῖαι, ἀνδρύδει, 
ἀνδῥεῖαι, ἀὐδρίκαὶ, νεανικαὶ; ἔνέονοι, φιλόπονοι, 
mE πρόχεϊροι, συνεργοὶ, φί- 
d:9jol, φιλότιμοι, ̓ἄοχνον, εὔρωστοι, ἐῤῥωμένοί, ἐϑε- 

Fiori i αῦδουμου; “εὔθυμοι, ̓ θυμοειδεῖδ;" φιλόνεικοι, 
.*wul ἄνδρες ἰταμοὶ, ἀπροφάσιστοι, 456 

oos ὍΣ αὐτεπάγγελτοι, ἀκα ράχλητοι, αὐτοχέλευ" ν 
2 iwi. ᾿αὐτεπίτακτοι, ἀκχέλευδτοι, ἀνεπί- 
E wer αὐξήχοσι; ἐὔτολμοί, εὔψυχοι, tipogor; dvis- 
b ; γοργοὶ, φοβεροὶ, ἐχπληκτικοὶ, 
“8, seiten πολεμικοί. ἐμπειροπόλεμοι γὰρ, 
" ES πολέμου δὲ τέχνας, χειροτέχνας στρατιῶτι- 

: Θουκυδίδης. Ἐδυσήττητοι, ἐἠττητοὶ, Be το, 
)ύσμαχοι, ἐπρδόσμαχοι, δυσανείβλεπτοι; évvmü- 

ài ι, ἀνίκητοι, δυσπολέμητοι, ϑαδδαλέοι, δυσαν- 
85 eng “Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, συγχεκροτημένωξ, 

ὍΣ e e ΤΥ d ΟΣ 



μεμελετηκότως, ἀκραιφνώς, ἐπιστημόνως, ἠσκημένως, 
συντεταγμένωρ, ἐγρηγορότως, πολεμικῶς, ἀηττήτως, 
ἀμάχως, ἀνταγωνίστως. Καὶ «à. ῥήματα. ̓ἐπιῤῥωννῦ- 
ναῦν. ἀσκεῖν, συγκροτεῖν, γυμνάξεσϑαι, πονεῖσϑαι, 
μελετᾶν, συγχροτεῖσϑαι. Τὰ δὲ, πράγματα, πόνος, 5 

ἐπιστήμη». ἐγρήγορσις, δοοβμρίαν ἄσκησις, μελέτη, 
ὑώμη.. b T3 : QUO QOX M0 ion Aquun 4 jJnx uno 

εὖ ; tp fS oti 
158 Περὶ ἀπολέμων, boss ὀνόματα, gar cos 

ib: pto ou 
di τὰ. δὲ ἐναντία, ἀστράτευτοι, ἀπόλεμοι ia ἄϑυμοι, . ; 

βλάκες, :βλακεύοντες, ἀμβλεῖς,. βραδεῖς ; ἀσϑενεῖς, ἀγενεῖς, 10. 

ἄῤῥωστοι, ὀκνώδεις, ἀδύνατοι, ἀργοὶ, ἀναπ 
μαλακοὶ, ἄνανδροι, ἀνάσκητοι.. ἐγύμναστοι, ἀσυγκὺό- 

τητοι; ἀμελέτητοι, δειλοὶ. καταδεεῖς, ἀμελεῖς, κατημε- 
λημένοι, ῥάϑυμοι, ὕπτιοι, νωϑεῖς.. ο"πατεῤῥοϑυμημέ- T 
νοι, ὀλίγωροι, κατωλιγωρημένοι . εὐάλωτοι, ας "- 15 

Spr dr s εὔληπτοι, εὐπολέμητοι, εὐεπιχείρητοι. αἱ 

(cà ἐπιῤῥήματα, ἀμελῶς, ῥαθύμως, δειλῶς ep. 
oos, ἀϑύμως » ἀστρατεύτως, ἀπολέμως, ἐγυμνάστως, 
ἀσυγκροτήτως, ἀμελετήτως, καταδεῶς, ὀλιγώρως, καὶ 

τὰ ὅμοια. Τὰ δὲ ῥήματα, ἀποδειλιᾶν, ἀϑυμεῖ qu? 
ταφαϑυμεῖν » ῥαϑυμεῖν, “βλακεύειν,. Φῳβρξύειν,,. 

ναι, ὀλιγωρεῖν. Καὶ τὰ πράγματα, ᾿ἀνασκησίᾳ, dnc- 
“λετησία,. ἀμέλεια, ἀμελησία » βλαχεία, νῳϑεία, ἀϑυμία, 
deiude. m ὀλιγωρίᾳ " ιἀνανδρία; Sedis, icf 

X377 , 

᾿ς Ἐστράτευσαν, ἐξεστράτευσαν, π ἔσο. 
sitove, ἐπεστρατεύσαντο, εἐστρατοπεδεύφαντο,, «καὶ 

κατεστρατοπεδεύσαντο, καὶ. ἀντεστραι υσαν " στρα- 
τόπεδον ἐβάλοντο, ἰδρύνϑησαν,. fue ἐότ vu 

160. Nd ̓στρατοπεδεύσεων χάρακος : xd wy d
y 3s 

a. ἐπήξαντο, ἐσκήνησαν. σχηνὰς,. ἐχάϑησαν 

σαν, κατεσκήνωσαν. τεῖχος, c ME 
161 θαντο, περιῳκοδομήσαντο, περιξιργάσαντο... "y 

τοῦτο ἐπιτήδειοι... λιϑοδύμοι, λιϑολόγοι, τέκτονε k ἘΣ 
χοδόμοι. τειχοποιοὶ, καὶ τὰ ὅμοια. 'καλοῦνται. δὲ re εις. 



A. 162. Αἴ 

χοποιοὶ οὐ μόνον οἱ οἰκοδομοῦντες, ἀλλὰ καὶ οἵ τοῦ 
ἔργου ἐπιστάται, ὡς “ημοσϑένης, ἑαυτὸν τειχοποιὸν 
καλεῖ, Ἐρεῖς δὲ, τάφρον ἠλάσαντο,, ἐκοίλαναν, ἠλά- 
φρυναᾶν;,.ἐβαϑύναντο, ἀπετώφρευσαν, σταυροὺς, bus 

Sbovro, χαρακώματα. ἐποιήσαντο, περιεσταύρωσαν,, ἀπε- 
σταύφωσαν, χάρακα ἐβάλοντο, περιεχαρώκωσαν, ἐφρά- 

ἢ 
i 

πέδοις χάρακες ἀρσενικῶς λέγονται. αἱ δὲ πρὸς ταῖς duat- 
λοις «ϑηλυχῶς. ἐξῆλθον ἐπὶ ὑδρείαν, ἐπὶ. ξυλείαν, 

10 ἐπὲ τξυλισμὸν, «ἐπὶ φρυγανισμὸν,. ἐπὶ προνομήν. εἶτα, 
“λείαν ἠλάσαντο,, καὶ βοσκήματα, τλείαν παρεσύραντο,. 
ὡς ᾿Φπερίδης. εἶτα, ἀντετάξαντο,,. ἀντιπαρετάξαντο, Ἃ 
ὠντέστησαν, ἀντετάχϑησαν, ἐτάχθησαν, "ἐξετάχϑησαι, 

᾿ς μετέτάξαντο, καὶ τὰ ὅμοια. εἶτα, προὔϑυσαν οἱ μάν- 
| JY sug, ἱερεῖα. "Mtidovto ,. ἐσφραγίσαντο,. ἐσφαγιάσαντο. 

δαὶ αΐσια, τὰ ἱερὰ, ἢ δεξιὰ, καὶ καλά. καὶ τούὐναν- 
τίον,. "ἀπαίσια,. καὶ τὰ ὅμοια, IzA3 82x ) i60025 
Ὑ ΘΟ o 1 
Aie ἐνυαλίου συῤῥήξεως, καὶ ad e τῶν τοῦ 216 

ὅς 

δος, ὧν ΨΚ ως 

10... βρεῖς " τὰ σημεῖα. ὕοθη, ὑκεβμδικεήην, oí óci. 
«πιγκταὶ τὸ εἰς. ἔφοδον. ὥσπερ τοὐναντίον, ἀνακλη- 
τικόν.. προὔτρεψαν. οἱ στρατηγοὶ, παρεκάλεσαν, ἐπέῤ- 
doptsdliirin: ἀνεχαλέσαντο, παρηγγύησαν;, ἐξ- 

- ὥτρυναν, ἐπήγειραν,, σύνϑημα. ἔδοσαν, ̓ ἐπιδιῆλϑον. τὸ 
"gione, τὰ ópera. πρὸς ἀσπίδας. diede 0 i 
᾿ ἄνισαν,. πὸ "ἐνυάλιον ἠλάλαξαν, αροσέμιξαν,, εἰς χεῖ- 
^ ας ἦλθον, «προηκροβολίσαντο,, ἐτύξευσαν, εἐξετόξευ- 
j is: yo ad ὅμοιῳ οὐδ Ερεῖς. δὲν. dx πάξου. θίμματορ 464 
pa μάχη: καὶ τόξου. καϑάψαι, ἀνελκύσαι, d φναγαγεῖῃ, κερὰ 

ϑοπληφοσάμενοι τὰ τόξα, ἐνθέμενοι τοὺς d ὀϊστούς. εἶτα, προ- 
ἶ ᾿ ξξέδραμον. οἱ ἱππεῖς, προεξεπήδησαν, προεξήλασαν, due 
᾿ς ιδρομὰρ ἐποιήσαντο, προεκδρομάς, προεξήλασεν ἐν ἵπποις 
᾿ ἡ ἱππομαχία. ἱππομαχῆσαι, ἱπποκρατῆσαι, καϑιπποκρα- 
2 ejes, καὶ τὰ ὅμοια. Ἐρεῖς δὲ, συνέπιπτον,. συνεῤῥάγη- 
gt 

ἔαντο. * Παραφυλακτέον δὲ ὅτι ol μὲν παρὰ τοῖς στρατο- 162 



48 I. 165. 

6v, εἷς χεῖρας ἦλθον. συνῆψαν τὴν. μάχην, συμπε- 
δόντες. ἐμάχοντο, ἐν χερσὶν ἦν ἡ μάχη, καὶ τὰ ὅμοια.. 

165* Εἶτα, μάχη καρτερὰ, σταδιαία, ϑυμῷ ἐμάχοντο; ἐμ- 
πλακέντος διηγωνίξοντο, ἐξώϑουν ἀλλήλους, οὐ δᾳδίως 
ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀπελύοντο: ,ϑεξάμενοι" αὐτοὺς ἠμύναντο, 5 
ἢ ἐνέδωκαν πρὸς τὴν. πρώτην. ἔφοδον, οὐκ ἤνεγκαν τὴν 

᾿ φιρώτην προσβολήν. ἐπόνει ϑάτερον. TOV κεράτων, ἢ 
τὸ μέσον τοῦ στρατεύματος, ἢ εἶξεν., 2) ἐνέδωκεν." ἐπὶ 
σεόδα ἀνεχώρει, ἐξέχλινεν;" ἐνέχλλινεν, ἔκλινεν, ὑπετρά- 
πη, ὑπεχώρησε. τὰ νῶτα ἔδωκεν, ἔφυγε. προτροπάδην, 10 

466 ἔφυγέν, ἡττήθη. τὰ ὅπλα δίψαντες -ἔφυγον..." Τὸ δὲ 
ἔργον, βαλεῖν, τρῶσαι, τρέψαι, πὰραῤῥῆξαί τὶ τῆς 
φάλαγγος, διακόψαι, παραδπάσαι; ᾿᾿διαστῆσαι;. dva- 
τοέψαϊ, τρέψασθαι, διῶξαι, ἀπώδσασϑαι, σκυλεῦσαι, 

κρατῆσαϊ, φονεῦσαι, γυμνῶσαι, ἀφοπλίδαι; ἐξοπλίσαι, 15 
ζωγρῆδαι, αἰχμαλωτίσαν, νικῆσαι, ἀπαγαγεῖν, χειρώ- 
σασϑαι, ἑλεῖν, pejcapepet.- καταπολεμῆσαι, ὑποχειρίους 
ποιήσασϑοι 9 διελεῖν $ ἐφ᾽ ἑαυτοὺς ποιήσασϑαι ) καὶ τὰ 

467 ὕμοια. τοὺς νεχροὺς ἀποδοῦναι ὑποσπόνδουξ! V'Epsig 
δὲ, ἐπολιόρκησαν, συνήλασαν, συνέκλεισαν, κατέκλει- 20 
σαν, Ἰροδεχάϑισαν: ἐχάϑισε τὸ ὄτράτευμα, προσήδρευ- ἡ 

σεν, ἀπέκλεισεν, ümixAwey παρέτεῖναν τὸν χρόνον φῆς 
πολιορκίας, ἐπετείχισαν, "ἐμετάλλευσαν; ἐπατάλλευσων, 
ὑπώῤυξαν, χατέδεισαν, προσέῤῥηξαν; προσήγαγον" μη- 
ἰχανὰξ, μηχανὰξ᾽ προσέῤφῥηξαν." καϑείλκυσαν y κατέσεδι- 95 
δᾶν τι τοῦ δείχους; ἀνέτρεψαν; καγέσυραν" τὰς ἐπάλξειξ, ὡς 

καθεῖλον! , κατήνεγκαν; κατέσπαδαν, ἁλίμακας φεροσέ- 
“ϑεσων, ᾿πρόσανέβηδαν; "πυρὶ ἀπετέφρωσαν; χῶμα ἔχω- 

46860». *oL δὲ ἀπὸ ) τοῦ τείχους, ἀπεμάχοντο; ἀπεκρούοντο; ἀν- 
τεῖχον, διεκαρτέρουν; ἐνεκαρτέρουν, ̓ ἀντεσοφίξοντο, βε- so 
ὅτηρίοις κωλύμασιν ἐχρῶντο, ὑφεῖλκον τὸν χοῦν. gita, - 
ἀπεῖπον, ἀπηγόρεύσαν, χεῖρας ἀνέτεινων, ἐξεκηρυκεύ- 
ὅᾶαντο, ἐνέδοσαν, ὄφᾶς αὐτοὺς ἐξέδοσαν, παρέδοσαν, 
AMEND] ἐνέκλιναν, h- HIM dog cf 
τηδείων, δίψῃ; λιμῷ. 05707 10515 Δ ΥΩΝς iioir 



L 169. 49 

4 or. 03,20 * Περὶ πολιορκούντων. nh. οφοχὺκ 212.169 

Ob 8E πόλεορχοῦντες λέγοιντ᾽ Gv, εἶχον κατ᾽ ἄκθων, 
εἷλον, καθεῖλον, ἐπόρϑησαν, παρεστήσαντο, ὑποχει- 

.gíovg ἐποιήσαντο, ἐδουλώσαντὸ ἐπὶ φόρῳ καὶ εἰς φόρου 

᾿σἀπαγωγὴν» ἐπὶ χρημάτων φορᾷ. χρήματὰ ταξάμενοι, Ὁ 
Dixi “ἐπιβαλόντες. καὶ δεκατηλύγοι, eet 
dv δὲ ἔνσπονδοι γίνωνται ἐπὶ δυμμαχίᾳ, isis, ixl 
ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ, ἐπὶ τῷ τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ ql ἔμεν. 
m. Aem rm 3502 20x01. 4 »»oly: 393. : 4 M34 3X0 0:y433 25 

boi. Q03A3M93X anto: * Περὶ μερῶν τείχους... Td aGo« ) εὐ 023ν3 170 

| 10 - Τείχους δὲ μέρη, κύκλος , περίκυχλος, περίβολοβ, 
ο΄ ερομαχῶνες; ἐπάλξεις, πύργοι. ᾿“μεσοτείχια τὰ μεσὸ- 

aníoyuts μεταπύφγναι" ἐρεῖς 0b) τεῖχος ὀρυμνόνν" «zo- 
τερὸν, ἰσχυρὸν, ἀπρόσιτον, δυσπρύσιτον;,. Meum 

.. δύσληπτον, δυσαίρετον, ὀχυρὸν, ὠχυρωμένον pube: 
— G59algetov , δυσάλωτον. ipéo1D j»vx Uw07$010 

AMT 6303. i3) 

* Περὶ χωρίων τῶν κατὰ πολέμους acl aol λόχου καὶιτι 
δε τῶν ὁμοίων, καὶ περὶ τειχιόμοῦ πόλεωθρι:. o5 
^56: Καὶ “περὶ χωρίων. δὲ τὰ αὐτὰ ἂν εἴποις. ναὶ ἔτι, 
ἀπότομον, ἀπόκφημνον, κρημνῶδες, δυόπρύσιτονν, “ἄνε. 

φοσιβούλευτον.,. δυσεπίβατον, δυσπρόσβατον ^ -0Ue- 

Barov, καὶ dpusra ἐπίμαχον. “ ἘΚ δὲ τοῦ £vay- 
τίου, τεῖχος ἀσθενὲς, ὠλιγωρημένον, αὐτοσχέδιον: 

ο΄ ἐσχεδιασμένον, εὐάλωτον. μενσέφετον.» εὐχαϑαίρε- 

. xov, ἐπίδρομὸν, ὡς τορμῆρθον. ̓ Ῥεῦαρόσοδον, MET 
| Ξε ἀμίβλναθανο iir: ̓εὐὲπιχείφήτον;". ἁλώσι- 

ΟΥ̓ 

βοτὰ Üuotu “καὶ μὴν παὶ τάδε, ett μέτωπον" ἐπελθοῖνὴ c 
β Ὁ κατὰ wijrov ἐπελθεῖν ἢ ψενέσθαιν».»" ἐκ τοῦ ἱκατόπεν 175 
᾿ ἐπιδραμεῖν, ἐκ τοῦ προφανοῦς ; ἐξ ἀφανοῦς, € doge: 

λοῦς, -ἐνεδῥ ῦσαι; ἐνέδραν. μαϑίσαωος ψευδενέδραν: 2:6: . 
τον ΟΝ tumet atn 'πὸ yap ΑΑΡΩΝ 

Pollux Fol. I, 



.50 L5; 174. 

: εἰς λόχους διανεῖμαί ἐστι- «στρατιωτικὸν δὲ καὶ τὸ πυρ- 
,σεῦσαϊ; φρυκτωρῆσαι;. φρυχεωρίαιο “καὶ αἵ φυλακαὶ, 
“προφυλακαί: ux. ἔφοδοι). καὶ σκοποὶ, καὶ κατάσκοποι. 
"καὶ ἐπὶ κατασκοσὴν. ἐξελθεῖν, ἐπὶ ἀροσκοπήν. ψευδαυ- 

174 τόμολοι.. * καὶ γῆν δῃῶσαι, κόψαι τὰ «δένδραν “κατὰ: 5 
πρῆσαι, ἐμπρῆσαι, πῦρ ἐφεῖναι, πυρπολῆσαι; λεηλα- 
τῆδαι, δασμολογῆσαι, λάφυρα: συναϑροῖσαι. οἱ δὲ ταῦ- 
τὰ πιπράσκόντες, λαφυροπῶλαι, uela ὅμοια. ᾿Βρεῖς 
δὲ, τειχίσαι πόλιν, ἐκτειχίσαι., ̓  τεῖχος ἦραν τῇ πόλει, 

εἰ φγεῖραι, ὀρθῶσαι, περιβαλεῖν; ἐλάσασϑαι, περιελάσα- 10 

Ou, περιεργάσασϑαι;. φράξαι τείχει τὴν πόλεν,, καὶ πό-.. 
“λιρφέτειχυσμένη, aep. οἷ- ἐργαζόμενοι; -πειχοποιοὲ; “καὶ 
«à ὅμοιᾶ. τὸ δὲ ἐναντίον» ἀτείχιστος πόλις, γυμνὴ). τεί- 
χουρ» xt &goenrogss o QIO3IDOQRA. :4MQ0tfX0) en|gaz 

ES O33 000116) e169: $y9 ,w0339130yÓ. , worxAoGó.- | 
175 δ Περὶ στρατοῦ καὶ στρατιωτῶν δοκίμων, καὶ. "- 15 

pij τοιούτων. 

Ix H$s Στρατιῶται, συστρατιῶται; στρατὸς, 'σερατιωτικὸν, 

στράτευμα; σύνταγμα, στράτόπεδον, δύναμις, “τάγμα. ἐ- 
ρεῖς δὲ καὶ οἱ πεξέταιροι, καὶ οἱ ἀργυράσπιδες, καὶ δ χρυ- — 
σάσπιδες, τὰ Πηακεδονικά,. Ἐφεῖς δὲ, τὰς σφενδόνας σλη- 
ρὥώσασϑαι, ἀγκυλίσασϑαι.. τὰ τἀκόντια πῆλαις τδιοωτῆλαυ, 80 
exobicts καὶ τὰ ἀκόντια ἀφεῖναι.» moria » διακοῦς 

τίσασθοι" 2 Ads japan εϑῷ 13609.. 9093 ^44 0T 
-391363xu3 | .' 4 N93 2i 2183.5. Mottivona bays - 

416... c 00pbQX: ;* Ilse ἐξεκέαεως στρατοῦϊ. . 0: “ΝΣ 
-Ji "Eois οδὲ, ἐξετάσαι σερώτεϊνια, καὶ do ὃς 
συναγεῖραι.. «καὶ ἀξέτασις «στρατεύματος, ἐξεξασμὸς", 95 
δοκιμασίαν. δυλλογὴ;. nudo y. ἀγερμός,». συλλέξαι, 
ἀϑροῖδαι... Καὶ τὰ. τούτων ὀνόματα ἐρεῖς, -ἀέρατιῶτοι 
ἐπίλεκτοι»; ἔκκριτοι. πφόκριτοι; «δόχεμου», εὐδόκεμοι, 
ἄριστου;. ἀριστεῖξ y λογάδερ y; ἀρίστεύοντες, καταριστεύ-. 

«ττοντὲρ,"λόγιμοι., “ἀριστίνδην; λογάδην ; - κρατιστέυδην. 80 ̓ 
τάχα δ᾽ ἂν ἐν. τούτοις -τάττοιντο. καὶ νοΐ εδιμουρῖται: Ὁ 

177" Ἐρεῖς. δὲς: τοὺς. ἐκ;: καταλόγου. τοὺς àv ἡλικίᾳ, τοὺς 

ἀκμάξοντας, τοὺς τὴν ιστρατεύσιμον ἡλικίαν. ἔχοντας, 
Ca X xag 



4. 
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τὴν μάχιμον: τοὺς iv ἀχμῇ, τοὺ, χρησίμουξ:- TO δὲ 
ἐναντίον, τὴν ἄχρηστον ἡλικίαν, τὴν ἀπόμαχον,, τὴν 
ιἀστράτευτον', τὴν. ἀπόλεμον, καὶ τὰ ὅμοια: Ἐρεῖς “δὲ, 
ἐχδήμους πολέμους, καὶ ἀποδήμους; καὶ ὑπερορίους, 

ϑτοὺς ἔν ὑπερορίᾳ; διαποντίους, ξενικούς. ὥσπερ πά- 
“λιν, ἐνδήμους, προσόρους, ὁμόρους , καὶ τὰ ὅμοια. M 

M61 n 

^ * Hep. στρατηγοῦ. ἀγαϑοῦ καὶ "μὴ τοϊούτου: 
som ποτοῦ ηη oo ἤπαίνοι στρατηγοῦ. 6. ᾿ 

γὺ υδοδπνρανήγαον: ἐπιστήμων, πολεμικὸξ ; A 
I 10 διασωδεικὸς; περιεσκεμμένος, προνοητικὸς, προορῶν, 

προβουλεύων, εὔβουλος, ἀγχίνους, ἄγρυπνος, ἄοκνος; 
ἡγεμονικὸς, ἀρχικὸς, προστατευτιχὸς, ἀξιο- 

προστάτευτος, διασχκεπτικὸς, ὀξὺς, ϑαῤδαλέος, iveoyóg; 
διδασχαλικὸς; τακτικὸς, ἐπιταχτικὸς, πρὸς τὰ δεινὰ 

βολος, νήφων; εὐτελὴς τὴν δίαιταν, φιλεργὸς, μάχι- 
pog; ἐπιμελὴς; φιλότιμος; φιλύπονος, φιλοκίνδυνος; 
φιλόνικος, νίχης ἐραστὴς, εὐκλείας ἐραστὴς, ἀνδρεῖος, 
ἄδωρος, ἀδωροδόκητος. " "Póyo, δὲ, ἀμβλὺς, ἄμοχ- 

20906; ἄμαχος, ῥάϑυμος, ἀμελὴς, νωϑὴς, βφαδὺς; μισο- 
στρατιώτης, ἀνεπιστήμων, ὀχνηρὸς, ἄπειρος, dues 
τῶν" στρατιωτιχῶν, ὑπνώδης, μέϑυσος, ἀκρατὴς, τοὺς 
καιροὺς. παριεὶς, “ἀπερίσκεπτος, ἀπρούφατος, ἄπορος 

γνώμης; ἀπρόοπτος, κατεπτηχὼς, ἀπρονόητος, ἄβου- 
— $5Ao5, ἀμήχανος; δειλὸς, ἄνανδρος, καταβεβλημένος, ὕα- 

τιος, ἀναπεπτωχὼς, ἀνόητος; προπετὴς, ἔχπληκτος, 
ἀπονενοημένος, διψοχίνδυνος;" τολμηρὸς, ϑρασὺς, μα- 
νιώδης ,' παραχεκινημένος, σφαλερὸς, ἄφρακτος, προ- 

ὄμμα ἌΝ ἀκρατὴς, » hi ose j ic Nd 

Στρατιώτου δὲ ἔχαι νος." εὐπειθὴς, πευϑαρχικὸς, 
πειϑήνιος, κατήχοος, ὑπήκοος. Τὰ ἐναντία δὲ, ἀπει- 
ϑὴς, ἀνήκοος, ἀνυπήκοος, καὶ τὰ ὅμοια. Ἐρεῖς δὲ, 
ἀπέστησαν πόλεις, ἐπανέστησαν, ἐπεστράτευσαν, xol 

D2 

178 

᾿ὐϑαῤῥαλέος, φιλοστρατιώτης, σοφὸς, κρυψίνους, im. 

179 

Ὶ » “Ἔπαινος στρατιώτου καὶ ixyos 180 
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ἐπεστρατεύσαντο, ἐπῆλθον, παρέβαλον, εἰσέβαλον, εἰς 
τὴν πολεμίαν κατέλαβον, ἐνέβαλον, καϑεῖλον,, εἰσβο- 
λὴν ἐποιήσαντο. περὶ σίτου ἀκμὴν, eol -— eet 
jun σίτου χλωροῦ ὄντος, σίτου. ἐμμόμον τ 

KEOA44A410N. τι ὁ dent 
᾿ "Περὶ ἱππικῶν ὀνομάτων. lees. 

"Enzuxi ὀνόματα, ἀγέλη ἵππων, ἱπποτρόφος, dys- 
᾿λοτρόφος, ἱππονόμος, ἱππαγωγὸς, ἱπποδαμαστὴς, πω- 
λοδάμνης, ἱπποκόπος, ἵππων ἐπιμελητὴς, ἱπποφορβός. 
εἶτα, ἵπποι φορβάδες, ἵπποι ἀγελαῖοι, ἵπποι ἀϑληταὶ, 10 
καὶ ἀγωνισταὶ, καὶ ἀδδηφάγοι., ἁμιλλητήφιοι;, νικηφό- 
ροι, ἀϑλοφόροι, κυνηγετικοὶ, πολεμιστήριοι, ὁδοιπο- 
Quxol, στρατιωτικοὶ, πομπικοὺ, καὶ τὰ ὅμοια. Ἔτι δὲ 
ἐρεῖς, πῶλοι ἄβοηλοι. λέγονται δὲ, oí πώλων καὶ τε- 

182 λείων μέσοι. " οὕτω γὰρ Πλάτων τοὺς δευτεροβόλους 15 
ἐκάλεσεν. εἶτα, τέλειοι ἵππον, γεγηρακότες, ἀγνώμο: 
vto, λειπογνώμονες. ψνώμων yàg λέγεται, 6: ἀποπίπτων 
ὀδοὺς, τῆς. ἡλυκίας ὧν γνωριστικός. Ἐρεῖς δὲ, ἱππάσαι 

db ἀγέλης πῶλον, ἱπαωνῆσαι ς. καὶ imzevie. - ἔτι δὲ 
ἀδάμαστος πῶλος ἐρεῖς, ὁ τῷ ἱππαξομένῳ ̓ ἀντυκείμε: 90 
vog , καὶ. ἀπαίδευτος, καὶ &yQiog.. τούτῳ δὲ Ξενοφῶν 
ἀντιτίϑησι τὸν ἤδη. ἱππαξόμενον. δαμάσαι δ᾽ ὧν εἴποις, 
καὶ πωλεῦσαι, πωλοδαμνεῖν, καὶ: ἐκπαιδεῦσαι, καὶ ἡμε:- 

18ϑρῶσαι, ἀσκῆσαι, ἀναδιδάξασϑαι. "λέγοις. δ᾽ ἂν ἐπὶ im. 

πῶν καὶ. ψηλαφᾶν, καὶ ψήχειν, καὶ. ὠποκαϑαίρειη, iu. 95 
χαϑαίρειν, καὶ ἀποσοβεῖν τὴν κόνιν, καὶ ἀνιστῶν τὴν τρί- 
χα, ἐκφέρειν τὴν κόπρον, ψύχειν τὰ στρώματα TOU ἵπ-. 
που. καταπλύνειν δὲ δεῖ λέγειν. τὴν κεφαλὴν, οὐ, κωϑαί- 
ρειν, τὸ δὲ κυλῖσαι, καὶ ἀλίσαι ἐρεῖς, καὶ ἐξαλῖσαι, καὶ τὸ 
χωρίον, dores) καὶ ἐξαλίστρα, καὶ “ὌΝ 30 

'iaxs x τ 
ο Jlegi τροφῶν ἵππων. s vida. 

; Τροφαὶ f ἵππων, κριϑαὶ, ξειαὶ, ὄλυραι,. χόρτος, χι- 
4óg. παρὰ δὲ Ὁμήφῳ καὶ πυροί. εἰ δὲ — καὶ. 

οἶνος ποτὸν, καὶ λωτὸς, καὶ ἕλειον σέλινον. v 
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tno 00007 o ρὲ χαλινῶν." WU git ^ £94 
Xolwióe δὲ ἐρεῖς, καὶ χαλινὸν περυϑεῖναι τῷ στό- 

j —— εἶτα, ἱππῶὼν, aci στάσις ἵππων, 

ο΄ καὶ ἱππόστασις, καὶ σταϑμὸς, φάτνη. Ἐρεῖς δὲ, ve 
1 5s, καὶ ἐπιφατνίδια δεσμὰ, καὶ κεκρύφαλύός τε 

χορυφαία, χαλινός. τοῦ δὲ χαλινοῦ τὰ σιδήρια, ὑπο- ὑπο- 

ἱ στόμια. καὶ τῶν ὑποστομίων τὰ μὲν κοῖλα, ἐχῖνοι, 
᾿ τὰ δὲ περιφερῆ καὶ πριονωτὰ, τροχοί. τὰ δὲ στερϑὶὰὶ 

καὶ προμήκη, καὶ ἀλλήλοις ἀντεμπλεκόμενα, ἐν ἀλύ- 

τοσεως εἴδει, δαχτύλιοι, καὶ δάκτυλοι. " ἐρεῖς δὲ, κημοὶ, 185 

| φημοί. ἔτι δὲ, ἔποχα, ἐφίππεια, σάγῃη. Τὰ δὲ περὶ ϑε- 

ραπείαν ἐργαλεῖα, τὸ μὲν ἐκκαϑαῖρον τὴν τρίχα πτερῷ 
ἐοικὸς ξύλον, σπάϑη. τὸ δὲ διακτενίξον σιδήριον d- 
δοντωμένον, πριονῶδες, ψήχτρᾳ. τὸ δὲ πλεχύμενον 

τ ἐκ τῆς φοινικῆς ἀμπεχόνης κοῖλον, καὶ διάκενον περι- 
|» ἰχείρνον, ὃ καταστέλλει τὴν τρίχα, καὶ ἐκλιπαίνει, σω- 
heces ἀφ᾽ ov δὲ ἐσϑίει ὁ ἵππος, κρεμαμένου μὲν £x τῆς 
uoce περιτιϑεμένου δὲ τῷ στόματι, χιλωτήρ. 

ΐ o* Περὶ χωρίων ἱππασίμων xai κρημνῶν. 180 

4 Χωρία δὲ ἐρεῖς, ἱππάσιμα, καὶ δύσιππα, καὶ ἄφιπ- 
πα. δύσβατα, καὶ βάσιμα, σπεδινὰ, εὐήλατα, ἐπίδρο- 
μα. γῆ πεδιὰς, γῆ ἄπεδος, λεία, ὁμαλὴ, ἄλιϑος, ἵπ- 
πόκροτος, ἱππόδρομος, εὔπορος. ἄβατα, τραχέα, δύσ- 
z000, λυϑώδη, δυσήλατα, εὔδρομα, πετρώδη, πετρει- 

ϑονὰ, εὔλιϑα, ὀρεινὰ, βαϑέα, ἔγκοιλα, τελματώδη, d- 
πόχροτα, τεναγώδη, πηλώδη, τενάγη, ἀλίσπεδα, δίυ- 
you, "ὕφαλμα, ψαμμώδη, ἁλίπεδα, ὕφυδρα, Ugv-187 
γρα, διάβροχα, ὑποφέροντα τοὺς πόδας, ὑφέλκοντα, 

ὑπερείποντα, ὀλισϑηρὰ, ὑποσκελίξοντα τοὺς πόδας, 
— βθάναάντη, ὀρϑάσιμα, ἀνατεταμένα. καὶ λόφοι δὲ ἐρεῖς, 
τ καὶ γήλοφοι, καὶ ἄκραι, καὶ χαράδραι, καὶ χείμαῤῥοι, 

κατάντη, πράνη, κατάῤῥυτα, κατωφερῆ. καὶ ἐν μὲν τοῖς 
ἀνάντεσιν, ἀναϑεῖν, ἀνατρέχειν, προβαίνειν, προσανα- 
βαίνειν, ἀναπηδᾶν, καὶ τὰ ὅμοια. ἐν δὲ τοῖς κατάντε- 

| 8560, καταϑεῖν, καταβαίνειν. 

πολιὰς ρα My ips aug: ». cim m pec: 

t 
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188 “Περὶ σώματος καὶ γνώμης T. ἵππου ἀγαδοῦ καὶ 
μὴ τοιούτου. 

7 μὲν σώματος, ὁπλαὶ κοῖλαι, ὡς εἶναι iv βάϑει 
τὴν χελιδόνα, καὶ μηδὲν αὐτὴν τῶν ἐκ τοῦ ἐδάφους λυ- 
πεῖν. ἡ γὰρ τοιαύτη ὁπλὴ, ὥσπερ κύμβαλον, φησὶν ó5 
Ξενοφῶν, πρὸς τὸ δάπεδον ψοφεῖ. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ 
χροτεῖ, καὶ κτυπεῖ, καὶ ἠχεῖ, καὶ τὰ ὅμοια. 

Ἵππου Boite 

Κυνήποδες, ἔγχοιλοι, στερεοὶ;, καὶ. κνῆμαι ἔδαρ. 
189 κοι, καὶ γόνυ λαγαρὸν, πρὸς τὴν συγκαμπήν. " καὶ 10 

Gx£AQ ὑγρὰ, μηροὶ ἰνώδεις. πλευραὶ βαϑεῖαι, προμή- 
κεις πρὸς τὴν γαστέρα; καὶ ὀγκωδέστεραι. γαστὴρ προε- 
σταλμένη, ἀκρώμια ὑψηλὰ, τῷ τε ἀναβάτῃ ἀσφαλεστέ- 
ραν τὴν ἕδραν, καὶ τοῖς ὥμοις ἰσχυροτέραν τὴν πρόσ- 
φυσιν παρέχοντα. τράχηλος εὐκαμπὴς, ὡς ἀλεχτρυό- 15 
νῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ κάπρου ὀρϑός. κεφαλὴ ὀστώδης, 
προτομὴ βραχεῖα, χαίτη εὔϑριξ, προκόμιον εὐπρεπές. 
ὄμμα προπετὲς, ὡς ἐξόφϑαλμον εἶναι. ὀφθαλμοὶ πυρώ- 

190046, ὕφαιμον βλέποντες. " μυχτῆρες ἀναπεπταμένοι. 
δὐπνοώτεροι γὰρ τῶν συμπεπτωκότων. ὦτα βραχέα, 90 
στέρνα πλατέα, ὀσφὺς διπλῆ. τὸ δὲ αὐτὸ χαὶ ῥάχις, 
καὶ ἕδρα. μάλιστα δὲ τὸ μέσον τῆς ῥάχεως, ἤτοι τῆς 
ἕδρας, ᾧ ἐγκάϑηται ὃ ἐπιβάτης. ἰσχία πλατέα, καὶ εὔ- 
όαρκα. γλουτοὶ εὐπαγεῖς, πλατεῖς. οὐρὰ προμήκης. 
Σίμων δὲ αὐτὴν καὶ χκέρχον καλεῖ. λέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ 95 
ἵππουρις. γνησιώτατον δὲ ἐπὶ ἵππου οὐρᾶς τοὔνομα. 
χρήσιμον δὲ τὸ μῆχος οὐ μόνον εἰς ἀγλαΐαν, ἀλλ᾽ ὅ- 
πῶς καὶ μυωπιξόμενος ἀπελαύνοι τὰ λυποῦντα. 

191 * Ψύγος ἵππου. 

ἁμόγος δὲ ἵππου, ὄνυχες λεπτοὶ, καὶ ὁπλαὶ πλή-8ο ' 
Q&g, σαρχώδεις, λεῖαι, ὁμαλαί. Ξενοφῶν δ᾽ αὐτὰς 
χαμηλὰς καλεῖ. κυνήποδας, παχεῖς, κιρσοὺς περὶ τὰς 
κνήμας ἔχων, μηροὺς ἀπαγεῖς, ὠμοπλάτας κοίλους, αὐ- 
χένα προμήκη, χαίτην ψιλὴν, στήϑη στενὰ, κεφαλὴν 
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βαρεῖαν, daguad, ὦτα μεγάλα, μυκτῆρας συμπεπτω- 
κόταρ, ὀφθαλμοὺς κοίλους. καλεῖται δὲ ὁ τοιοῦτος καὶ 
κοιλόφϑαλμος. πλευρὰς στενὰς, ἀσάρχους,, ὀσφὺν ὁ- 
ξεῖαν, ἰσχίον τραχὺ, γλουτοὺς ἀσάρκους, σχέλη σκληρὰ, 
γόνατα δυσχαμπῆ. ὃ γὰρ ὑγρὸς κάμπτει τὰ γόνατα 
ἀκοπώτερον, καὶ ἀπταιστότερον βωδίξει. χαὶ τὰ Mns 
ὌΝ IM — “Ὁ τοῦ j ἀγαϑοῦ ΜΌΝΩΝ, 

3i. SadbéldusibinnÁdiqnacaepen. b περθνο 99 

| — Ἐπαινῶν δὲ ἵππου βλέμμα, ἐρεῖς, γοργὸν, ἰταμὸν, 
| Losnnd ὑπόϑερμον, ἔχπυρον, ϑϑασὺ, πικρὸν, ϑυμικὸν, 

ὀργίλον, καὶ χρεμετιστικόν. καὶ ἀσῦμα ἐρεῖς ὁμοίως. 
ϑρασύτερον, ϑυμικώτερον, ἰταμώτερον. Φέξαις δ᾽ ἂν. 
νωϑὲς λέγων, ἐμβλὺ, ἄπυρον, ἀόργητον, ἄϑυμον, ἀρ- 

yov, c omtve al τὸ δ᾽. ἐναντίον, — xal 
- 3 cedi | 

DIT i bnt. * Iloddiv fastov: ὀνόμανα. - 193 

Οἱ πρόσϑεν πόδες καλοῦνται πρόσϑιοι; οἵ ἔμ- 

προύϑεν οἱ ὑπὸ τοῖς ὠμοπλάταις, οἱ ὑπὸ τοῖς στέρ- 

νοις, οἵ πρῶτοι, οἵ ὑπὸ τῷ αὐχένι. οἵ δὲ λοιποὶ, ὀπί- 
20 σϑιοι; οἵ κατόπιν, οἵ τελευταῖοι, οἵ ὑπὸ τοῖς ἰσχίοις, οἱ 

ὑπὸ τὴν οὐφὰν, οἱ ὑπὸ τοὺς γλουτοὺς, οἵ ἔσχατοι. ᾿Δμεί- 
vov δὲ ἵππος, ὃ μὴ ἐναλλὰξ, ἀλλὰ διὰ πολλοῦ τὰ σκέλη 
τιϑεὶς, "καὶ διαφέψων. χκαχὺς δὲ, εἰ τὴν διάστασιν ἔχει. 

j “τῶν σκελῶν ὡς μεγίστην. πύχάρξει γὰρ αὐτῷ, Σίμων 194 

poo διὰ πλείστου τὰ σκέλη ῥίπτειν. καὶ τοῦτο δὲ 
᾿ Σιμωνος, εὔδρομος, εὐθύδφομος ἵππος, ὁ ὀλίγον 
. αἴρων ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῷ τρέχειν τὰ σκέλη. Καὶ 
EL — ἕπαινος μὲν ἔργων 1 ἵππου, εὔπνους, εὔπους, εὔοπλος. 
^4 δὲ ποδῶν ἀρετὴ, εὐποδία. ᾿4πὸ δὲ γνώμης ἐπαινέ- 

8οῦαις ἂν ἵππον, εὔφορος, εὔϑυμος, ϑυμοειδὴς, εὐσχή- 
μῶν, εὐπετὴς, wibigesilo: ἥμερος, μεγαλοπρεπὴς, γαῦ- 

ρος, γαυρούμενος, γαυριώμενος, κυδρὸς, κυδρούμενος, 
ἥ ἐλεύϑερος, ἐλευθερονργὸς, ἱππαστὴς, " ἀγλαὸς, φρονη- 195 

᾿ ματίας, ἀλαξὼν, εὔψυχος, εὐκάρδιος, μεγαλόφρων, με- 

e 
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τέωρος, πομπικὸς, σοβαρὸς, εὔτολμος, εὐθαρσὴς; mo- 
δώκης, γοργούμενος, πολεμικὸς, στρατιωτικὸς, πρᾷος, 
εὐπειϑὴς, εὐάγωγος, εὐήνιορ, χειροήϑης, τιϑασσὸς, qu- — 
λῶν τὸν ἀναβάτην, εὔνους τῷ ἱππεῖ, ὑπὸ σάλπιγγε 

ἐξορμῶν, ἐξανιστάμενος, ὀξὺς, ταχὺς, ταχύπους, qu-5 
λάνθϑρωπος, φίλιππος, ἐγκαρτερῶν σὺν τῷ καιρῷ. 
γνωριατικὸς τῶν ἐχϑρῶν, ἀνατρεπτικὸς, εὔτρεπτος, 
πειϑαρχικὸς, εὔταχτος, εὔκολος. κεκολασμένος τὴν 
ψνάϑον, δίκαιος τὴν σιαγόνα, ἴσος ἑκατέραν τὴν γνά- 

19680v. "πεπαιδευμένος, ῥᾳδίως ἐξορμῶν, εὐκόλως xc-10 - 
ϑιστάμενος, μάστιγος οὐ χρήζων, οὐδὲ κέντρου, xív- 
τρου ἀπροσδεὴς, εὔδφομος, ἐπίδρομος, τοῖς ἀνέμοις | 
συνϑέων. εἴποι. ἂν αὐτὸν “Ὅμηρος αὔρας ἢ ἀνέμου 
παῖδα. ἀνύποπτος, ἄφοβος, ϑαῤῥαλέος. μεμελετηκῶς, — 
καὶ πρὸς ἄναντες ἀναϑεῖν, καὶ πρὸς κάταντες κατα- 15 | 
δραμεῖν, καὶ τειχίον ὑπερακρίσαι, xci τάφρον ὑπερ. — 
πηδῆσαι, καὶ χαράδραν διάλλεσϑαι, καὶ ποταμὸν πε- 
ρᾶσαι, καὶ ἀπ᾽ ὄχϑου ἀναθϑρώσκειν, καὶ ἐπὶ ὄχϑους 
ἀνορούειν, καὶ ἀπ᾿ ὄχϑων καθάλλεσθαι. — | 

197. * "yog καὶ ἵππου καὶ ἔργων καὶ γνώμης. 90. 

Ἐκ τῶν ἐναντίων, βραδὺς, vo95s, ἀμβλὺς, ἀρ- 
γὸς, βλὰξ, ἁπλοῦς, ἄπους, κακόπους, κακόπνους, 
μελλητὴς, δειλὸς, ἄτολμος, καταδεὴς, ὕποπτος, δυσω-. 
πούμενος, ἐπίφοβος, οὐ σπουδαῖος τοὺς πόδας, μαλα-. 
«0g τὴν ὁπλὴν, σχληρόστομος, ἄδικος τὴν GuxyÓve,25 
ἑτερόγναϑος, βαρὺς τὴν κεφαλὴν, κάτω νεύων, εἰς ὅὄ- .— 
νους. τελῶν, κυφαγωγότερος, δυσγαργάλιστος., ἀπει- 
ϑὴς, δυσήνιος, δυσάγωγοβ., ἀνάγωγος, v ἄστομορ- ἀ- 
πόλεμος, πτοούμενος, ταπεινὸς, μικρόψυχος, ἀσχή- 

198ucv, ἀπρεπὴς, εὐλαβής. *ovü' ὧν. σάλπιγγος. ὠνά-80. 
ἄχοιτο, οὐδ᾽ ὧν ἐνέγκοι πολέμου βοήν. μίσιππος, μι- 
σάνϑρωπος, δάκνων, λαχτίξων, λακτιστὴς. ἀδάμα- 
6rog, φαύλως ἠγμένος, ἀπρόϑυμος, ἀπαίδευτος, ἄ- 
τακτος. ϑηριώδης, δύσφορος, ἀκάϑεχτος, τὴν γνά- 

ov ἀκόλαστος, ἀναχαιτίξων, ὠποσειόμενος, ἐφυβρίξων, 35 
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ὃς πολλάκις ἐξεκύλισε τὸν ἱππέα, οὐδὲ᾽ pen m 
χαλινὸν, ὑπέρφοβος, ἐνδεέστερος, Aun vtt 
boris τὸ sp, καὶ τὰ dtu vrosfags 
A9«Ax3 2x 

à Tol TOV πραττομένων. τῷ. ἱπποκόμῳ. ᾿ S 199 
" Wo Ὁ 

5. “Ὅσα δεῖ χαὶ τὸν ἵππου ἐπιμελούμενον. πράττειν. 
». δεθον πρόνοια τὴν χελιδόνα, καὶ τὴν κοιλότητα τῆς, 
ὁπλῆς ϑεραπευέτω, καὶ τὴν κνήμην τφιβέτω κατὰ τὴν 
φύσιν τῆς τριχός. τὴν δὲ μηραίαν, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα, καὶ, 
εἰ πρὸς τοὐναντίον ἀνακαϑαίφοι, ῥᾷον ἂν ἐκσοβεῖ τὴν xó- 

| 10 vu. χαὶ πρὸς μὲν τὸ ἄλλο σῶμα χρήσϑω πᾶσιτοῖς τῆς xa- 

ϑάρσεως ὀργώνοις. " τὴν δὲ κεφαλὴν καταπλύνειν δεῖ μᾶλ- 500 
λον «ἢ καθαίρειν. τῶν. δὲ ἐν τῇ ῥάχει τριχῶν ἄλλῳ. 
μὲν. ὀργάνῳ μὴ προσαπτέσϑω. ταῖς δὲ χερσὶ μόναις κα- 
| ταπλύνων καὶ τρίβων, ἧπερ. φύσει κέκλενται, ἥκιστᾳ 

| 15 ἂν βλάπτοι «τὴν ἕδραν τοῦ ἵππου. ἐνεϑιξέτω δὲ ὁδῷ λι- 

ϑώδει τὸν πῶλον, μὴ πάντῃ τραχείᾳ. εἰ δὲ καὶ ἐν τῷ 
σταϑμῷ καταβάλοι λίϑους μναιαίους ἀμφιδόχμους,, πε- 
ριχειλώσας σιδήρῳ, ὡς Ξενοφῶν ἔφη. "καὶ οὕτω τῷ 901 

. ἔθει τῷ πρὸς αὐτοὺς στερεοῖ καὶ κρατύνεν τοὺς πόδας. 
30 καὶ τὰ χείλη δὲ ἁπαλυνέτω, ὕπως τοῦ χαλινοῦ συνιῇ. 

ἁπαλύνει δὲ τὰ χείλη χειρῶν τριβὴ, καὶ ὕδατος χλιαροῦ 
προσβολὴ, καὶ ἐλαίου ποτὲ ἀλοιφή. μᾶλλον γὰρ ἂν οὔ- 
τῷ δέχοιτο. τὸν χαλινόν. τῆς δὲ ἐπιφατνιδίας φορβειᾶς 

- qui] ποιείτω: τὸ ἅμμα, ἔνϑα ἡ κορυφαία περιτίϑεται, ὡς 
. φο μὴ ἑλχωμένων τούτων καὶ περὶ vo χαλινοῦσϑαι δυσχο- 

* 

ΝΜ 

MEA rue der τ ΣΡ, 

λαίνῃ. ἐργώδης γὰρ ἡ τῆς χαλινώσεως κώλυσις. *1v902 
μὲν γὰρ. κεχαλινωμένον & ἄγει, οὐδὲν αὐτῷ παραινῶ. ἣν δὲ 
ἀχαλίμωτον, κημοῦν τὸν ἵππον. ὁ γὰρ. “κημὸρ ἐνδάχνειν 

— , μὲν οὐχ ἐᾷ, ἐκπνεῖν δὲ οὐ κωλύοι. ὁπόταν δὲ ψήχῃ τὸν 
᾿ ϑοΐππον, ἐκ. μὲν τῆς κεφαλῆς αὐτῷ ἀρκτέον, ἵνα τῶν &- 

νῶϑεν. καϑαρϑέντων, ἐπικατίῃ τοῖς ὑπ᾽ αὐτοῖς. ἐπεὶ 
δὲ ψηχόμενον τὸν ἵππον ἀνάγκη χφῆσϑαι ταὶς ὁπλαῖς, 
τοὺς μὲν πρόσϑεν πόδας ψήχων, κατόπιν παρελθὼν 

οβλεπέτω, ἵνα περ καὶ ὁ ἵππος, ὡς μηδὲ βουλόμενος 
85 αὐτὸν κρούειν δύνηται. "ἐπὶ δὲ τοὺς κατόπιν μετιὼν, 208 
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dvagiiny Mas ἑαυτὸν, βλεπέτω ἀντία τοῖς ποσὶν oUs- 
καϑαίροι, τρέψας τὸ πρόσωπον, ἵνα ὃ ἵππος παύηται. 
τὸ μὲν δὴ πρῶτον ἐκ φορβειᾶς τὸν ἵππὸν περιαχχτέον.. 
εἶτα χαλινώσαντα ἐᾶσαι ἑατάναι, ὡς μὴ εὐθὺς ἕλκό- 
μενος πονοῖτο, ἀλλ᾽ ἐν ἀναλγησίᾳ καὶ ἀπραγμοσύνῃ5 
τῆς σιαγόνος ἠρέμα προσεϑίξηται τῷ χαλινῷ. εἰ δὲ 
ἀναβαίνοι ἐπ᾽ αὐτὸν, τοπρῶτον ἐκ μετεώρου ποιεῖσθαι. 
τὴν ἀνάβασιν, ὅπως μήτε ἐπισπάσῃ ἑαυτὸν ἀναβαίνων, 
μήτε ἐκ σφοδρότητος ἐγκαϑίδας, λυπήσῃ τὸν ἵππον." 

204" ἐλαυνέτω δὲ τοῦτον χκαταρχὰς ὁ ἐπιβάτης εἴς τὰ δάπε- 10 
δα καὶ λεῖα. τὰς δὲ προσβάσεις καὶ τὰς ἐκεῖϑεν κα- — | 
ϑόδους μὴ αὐτίκα ποιείσϑω, ἀλλὰ τὸν ἵππον πλαγια- Ὁ 
σάτω. οὕτω γὰρ ὁ Σίμων ὀνομάξει. καὶ ποτὲ μὲν εἷς 
μῆκος, ποτὲ δὲ ἐπ᾿ ἔλαττον, καὶ ἐναλλάττων ϑᾶττον, 
ἢ σχολαιότερον. καὶ τὸν χαλινὸν μεταβάλλων ἐφ᾽ ἑκατέραν 15 
τὴν γνάϑον. καμπὰς δὲ χρὴ ποιεῖσθαι, καὶ στροφὰς, 

οὐδ χαὶ ὑποστροφάς. "ἐν δὲ ταῖς στροφαῖς οὐ Oti ἐξελαύ- 
νειν τὸν ἵππον, ἀλλὰ ἀναλαμβάνειν, ὅπερ καὶ ὑπολαμ- 
βάνειν καλεῖται, καὶ κατέχειν, καὶ ἠρεμίξειν, καὶ ἀνέ- 
χειν, οὐδὲ πλαγιοῦν οὔτε ἑαυτὸν οὔτε τὸν ἵππον. 90 
τάχιστα γὰρ ἂν ἐν τούτῳ κατενεχϑεῖεν ἀμφότεροι. ἡ 
γὰρ ἐπ᾽ εὐθεῖαν κατὰ μῆκος ἔλασις κοπωδεστέρα. κα- 
λεῖται δὲ αὕτη ὀρϑοδρομεῖν, ὥσπερ τὸ ἐναντίον d- 
ποχάμπτειν. ἣν δὲ κάμῃ καὶ κατανεύσῃ τὴν χεφαλὴν, 

206 oUx ἔστιν εὐσχήμων ὁ ἵππος. " ὁ δὲ ἐν καμάτῳ δρόμος 95 

καλεῖται οὕτως ἱππάζεσθαι, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἱππέων 
τὸ ἱππεύειν οὕτως ὀνομάξεται. εἶ δὲ καὶ τὰ χωρία ὑπαλ- 
λάττοι τις, ἐν χάριτι μᾶλλόν ἐστι τῷ ἵππῳ. ἀμιγέστε- 

ρα γὰρ αὐτῷ τὰ καινὰ" χωρία. ἀπαγορεύειν. δὲ τοῖς συν- 
49501. καὶ εἰ μὲν φύσει γεννάδας ἡ, κἂν ἀφῇς τὸν 80 
χαλινὸν, ὀρϑῇ τῇ κεφαλῇ τρέχει. τὸν δὲ ἀγεννῆ τῷ χα- ὁ 

907 λινῷ ὡς εἰς εὐσχημοσύνην βιάξου. »παραφυλακτέον δὲ 
ὅτι τοὺς τραχεῖς χαλινοὺς οὐχ ἐῶσιν οἱ ἵπποι κατὰ qo- 
ραν, ἀλλὰ μεταβάλλουσιν, ἐλπίδι τοῦ πρὸς TO δᾷον 
μεταστήσειν. διὰ τοῦτο τοῖς ϑυμοειδέσιν οὐκ ἐμβλητέον 85 
σκληροὺς χαλινούς. ἀναλαμβάνουσι γὰρ αὐτοὺς εἰς τὲ 
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| eire; ὥσπερ, ὀβελίσκους, εὐπαγεῖς ὄντας, ἀλλὰ v- 
. yooss. ἵνα οὗ ἂν ὁ ἵππος προσάπτηται, τὸ λοιπὸν. 
] κάμπτηται ὥσπερ ἄλυσις. εἰσὶ δὲ σχληροὶ χαλινοὶ οἵ 
. ἕξοντες τροχοὺς τραχεῖς καὶ ἐχίνους ὀξεῖς. ἢ ἔστι δὲ 208 

S xul τούτους ἐμπραῦνειν, καταλειοῦντα καὶ κατωκηροῦν- 
τα. ὑγροὶ δὲ οἱ εὐρείας καὶ λείας ἔχοντες τὰς συμβο-. 
λὰς, ὡς ῥᾳδίως κάμπτεσθαι. καὶ πάντα ὅσα περιτίϑε- 

᾿ TX περὶ τὸ στόμα, εὐρύστομα, καὶ οὐ σύμπυκνα. εἰ δ᾽ 
. εἰς τάχος ἐλαύνοις, τοῦ μὲν σώματος τοῦ σαυτοῦ μηδ᾽. 

Ἰο ὁτιοῦν προβάλῃς, μακρὰν δὲ τὴν χεῖρα τὴν ἡνιοχοῦσαν 
προτείνων, σὺν βραχείᾳ τῇ ἡνίᾳ οὔσῃ», ποτὲ μὲν ἐξόρ-. 
μα, ποτὲ δὲ καϑίστα, καὶ ἐνδίδου τὸν χαλινὸν, καὶ ἀ- 
ναλάμβανε. εἰ δὲ κατατείνει αὐτὸν ὁ ἵππος ἐν τῷ δρό- 

— μῷῳ, ἢ ὁ ἀναβάτης ἀπαίδευτὸς ἐστιν, ἢ ὁ ἵππος ἀσϑενής. 
| 

15 | * Περὶ νόσου ἵππων. 909 

Ἔστι δὲ τι νόσημα ἵππων, κριϑίασις, καὶ ὑπεραί- 
μῶσις, ὑπὸ πλησμονῆς. καὶ ὅτε ἐκκομίξουσι τὸν σῖτον, 
τότε χρὴ ὑφαιρεῖν, καὶ χόρτον m μόνον, ij 
τι ἀλλο τῶν brgasiqum S 

20. - Περὶ ἱππείας. 

"Imzacloy δὲ ἐρεῖς, καὶ ἱππείαν., καὶ dine; καὶ 
ἐλασίαν, καὶ ἡνιόχησιν. καὶ ἐπόχως ἐγκαθίσαι,. καὶ 

᾿ βεβαίως, καὶ πλαγίως. καὶ ἐφεδρεύειν ἐρεῖς, ὡς "Ssvo- 
φῶν, εἶ καὶ βιαιότερον. ἐπιβαίνειν, καὶ ἀναβαίνειν, 

LS ἐπέβη, καὶ ἀνέβη. ἐξ ὧν ἐπιβάτης, ἀναβάτης. κλω- 
yug δὲ ἐξεγείρειν τὸν ἵππον ἐρεῖς καὶ δοίξῳ. "ταύταξ10 
δὲ καὶ ὁρμητήρια σημεῖα ὀνομάξεται. ποππυσμῷ δὲ πα- 
ριστάναι, καὶ καϑεστάναι. τὸ δὲ ἐνδόσιμον εἰς τὸν δρόμον 

 χροῦσαι τῷ ποδὶ τὴν γαστέρα, καὶ ἀνακλάσαι τὸν αὐχένα 
οἐχτοῦ χαλινοῦ. τῷ δὲ ἀϑύμῳ ἵ ἵππῳ οὐδὲν φαῦλον καὶ ἐμ- 

᾿ βαλεῖν τῷ μύωπι. οἵ γὰρ ϑυμοειδεῖς ἀγαναχτοῦσι. xc 
πληγὴν, ὡς ὕβριν, καὶ ἐκφέρονται εἰς δρόμον ὑπὸ 0g- 
γῆς» καὶ σφαλερωτέραν ὑπὸ ταύτης παρέχονται τῷ ἵπ- 
πότῃ τὴν δύμην. ἣν δὲ ἄνιππός τις ἦ, καὶ ἀβέβαιος, 
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za ἀποσείονται, x«l ἐχφέρουσι, καὶ ἀναχαιείξουσιν, 
ἰφιάμομοί κατὰ τοὺς οὐραίους πόδας. 

Περὶ ἵππων. ἀνδρείας. 

211 Ὃ δὲ πομπικὸς ἵππος ἐχέτω ψυχὴν μεγαλόφρονα, 
σῶμα εὔρωστον, ὀσφὺν ὑγρὰν καὶ βραχεῖαν καὶ ἰσ-5 
χυρὰν, οὐ τὴν κατ᾽ ovQQv, ἀλλὰ τὴν μεταξὺ τῶν πλευ- 
ρῶν καὶ τῶν ἰσχίων, ὡς δύνασϑαι ὑποτιϑέναι τὰ ὀπίσϑια 
δχέλη ὑπὸ τὰ ἐμπρόσϑια. ἐξέγειρε δὲ αὐτὸν τοῖς ὅρμη- 
τηρίοις σημείοις, καὶ ἀνάχρουε τῷ χαλινῷ, καὶ ἐνδί- 
δου αὐτῷ τὸ στόμιον, ἵνα χαίρῃ τῇ χαλαρότητι, καὶ1ο 
φέρηται ἀδεῶς τῷ σχήματι. οὐ δεῖ δὲ αὐτὸν μυωπίξειν, 
ἀλλὰ καὶ μᾶλλον καταψᾶν, καὶ ἐγκελεύεσϑαι, καὶ διδά- 
όκειν κυρτοῦσϑαι τὴν κεφαλὴν, ὡς καὶ αὐτὸν σχημα- 
τοποιοῦντα, κατὰ τὸν εἰς τὰς ϑηλείας σχηματιάμόν. 

212 * Τίσιν ὅπλοις δεῖ τὸν πολεμιστὴν χρῆσθαι. " 

'"Eàv μελετᾷς ἀφ᾽ ἵππου τὰ στρατιωτικὰ ἀνϑιπ- 
σεύων ἑτέροις, ἀκοντίοις ἐσφαιρωμένοις κέχρησο, καὶ 
δόρατι ὁμοίως πεπραγματευμένῳ σφαιρωτῷ, ὥστε εἷ- 
ναι τὴν πληγὴν ἀσινῆ. καλὸν δὲ λαβόμενον τοῦ ἀντι- 

15. 

——— 

ὶ 
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| 
| 

| 

| 
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πάλου, καὶ ἑλκύσαντὰ ἐφ᾽ ἑαυτὸν, ἄφνω ἀφεῖναι. 1090. 
213y&9 τοιοῦτον καταπληκτικὸν καὶ καταβλητικόν. *zte- 

ρβαφυλακτέον δὲ ὅτι ὁ Ξενοφῶν καὶ ἀστραγάλους Aí- 
γεν τοὺς ἵππους ἔχευν, ᾿Δριστυτέλους τοῦ περὶ ταῦτα 
δεινοῦ φάσκοντος μηδὲν τῶν μωνύχων ἔχειν ἀστρα- 
γάλους, μηδὲ τὸν ὄνον, μόνον δὲ τὸν ᾿Ινδικὸν, ᾧ 95. 
καὶ κέρας ἐκ τοῦ μετώπου ἐχπεφυκέναι λέγει. διδα- 
χτέον δὲ τὸν ἵππον καὶ ὑποβιβάζεσϑαι. ἔστι δὲ τὸ 
διιστῶν τὰ οκέλῃ, ἐγκαϑίξειν τε καὶ ταπεινοῦν £av- 
τὸν, ὥστε εὐπετῶς ἀναβαίνειν τὸν ἱππέα. στηριχτέον 
δὲ αὐτὸν, ὅταν ὁ ἵππος ἄρχηται τῆς ἐπισκελήσεως. 30 

Φι4"πισκέλησιν δὲ ὁ Ξενοφῶν καλεῖ τὴν ἀρχὴν τῆς τῶν 
ποδῶν κινήσεως. πέδη δὲ ἱππασία, ἡ κυκλοτερής. ἐπι- 
μήκης πέδη, ἡ μῆκος τῷ κύχλῳ προστιϑεῖαα. ἐρεῖς 
δὲ, σχεδία ἱππασία, καὶ σχέδιον ἱππάζεσθαι, καὶ Qu- 
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qu ἐξελαύνειν, “καὶ ἀπὸ δυτῆρος. ἀνεῖναι τὸν ἵππον, 

καὶ ἐφεῖναι τὸν χαλινὸν εἰς τάχος, «c πάσας ἀνασεῖ- 

σαι τὰς ἡνίας, καὶ τῷ κέντρῳ ἐξαιμάδσειν.. τοὺς δὲ |^ 

ϑυμωδεστέρους ἵππους καταψᾶν δεῖ μᾶλλον ἢ πεν- 

δτρίξειν, καὶ προτρέπειν — Ü 06» ἣ 

| p WX ὠσοονορον rji $ ΛΑῸΣ Ot aj359863 

| orbs (3 Osas δεῖ καβεδήσθωι. p! damowss 01. 915 

2o sis ELO ᾿ηπἐγκαϑιξεις ὕππῳ». «μὴ πάνυ: τοὺς. “μηροὺς 

— suit, dX αἰωρεῖν ἀγροὺς τοὺς πόδας, καὶ παραπλή- 

c: διον εἶναι ἑστηκότι. καὶ γὰρ ἡ ἰσχὺς πλέον ἐπὶ τῶν ἕστης ̂ 

1ο χότων . ἢ ἐπὶ τῶν καϑεξζομένων. πειρῶ δὲ τῷ σώματι 

μηδενὸς τῶν ἐργαζομένων τοῦ ἵππου προσάπτεεσθϑει, 

οἷον. ποδῶν, ἢ πλευρᾶς. ἐκείνους τε γὰρ διάφέρει, 
. καὶ ταύτην παραφέρει. εἰ δὲ ἔποχος do ἐκ. μελέτῃ, 
τ ῥᾷόν, 66 οἴσει 0: ἵππος. εἰ μέντοι οὕτω καϑίζξεις y wel 

peser repart σὺν (duy, ὑπερείδοντος vob 

ὕππου τὴν ἄφεσιν τοῦ δόρατος. καὶ γὰρ αὐτὸς συμ- 
βάλλεται. τῇ φορᾷ, δύμῃ συμπφοχωρῶν. συστήσας δὲ 
τὰς ἡνίας, καὶ ἠρέμα πλάγιος γενόμενος, καὶ μηκύνας 

δ einn υὐκμελύωμαγοθσυν) οὕτως ἀκόντιξε. ο΄. 
-0bh idw ς υ τοῦ Ovit ετολ ἢ dns 46 Ὁ οὐσύθωνς 

30 uolet ϑρασύτητος. ἄπουν καὶ. quiet "καὶ περὶ 5: 916 

Eu Mida: χωρίων ἱππασίμων:.. | ,90850050x13 

Ὁ "Oca ἵππος. πράσσει. 'φρυάττεται, Apuli qp 

με paid καὶ φρύαγμα, καὶ qouwrpuóg. wet eq, 
πνεῦμα, φύσημα: καὶ γαυρίαμα, καὶ αὔχημα." φρυμάτ: 
qne , φυσᾶν, ̓ἀσϑμαίνειν; ἐκτενεῦν; γαυφιᾶν , καὶ τὰ 

2 δὲ ἱππικὰ, ὄργανα, δειραγωγεὺς, δυτα- 
γαρτὸο, αν μὴ d 0v, Los pp et od 2 ἡνία... duoi 

5 ὡς. τὰ RII: σκέλη αἴρει. τὰ. δὲ 
ὄπισϑεν προσάγεται. ἀμεί vov δὲ ἡ ὁμόχφους ᾿χαίτη 

εὔϑριξ. "ἀγλαΐα. γὰρ. καὶ ἐν. τοῖς ἵπποις ἡ χαίτη, 217 
— καὶ γαυριῶσι, καὶ καλλωπίξονται ix αὐτῇ. ὁπότε LZ 
ὀνοβατοῦνλες, ἐπειδὰν eb ἵπποι τὴν μίξιν τῶν ὄν 
— ἀτιμάξωσι, καὶ ἀφυβρίξωσιν εἰς « ébiiédooó 
3 τὰς ἵππους, xci. ἐπὶ πηγὰς ἄγουσιν. al: δὲ ὥσπερ » 
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κατόπτρῳ ϑεασάμεναι τὴν αἰσχύνην τοῦ Gatos ἀπ: | 
-ψλαϊσμένην τῆς κόμης, ἀνέχονται. τότε τὴν πρὸς τὰ χεί- 

21800 ὁμιλίαν. " lar ἵππος μέντοι πρὸς ϑήλειαν καλλωπιξόμε- | 
-voc ,, ὀρϑὸν. αἴρευ τὸν αὐχένα, “καὶ κυδροῦται: καὶ" 60- 
βαρός. ἐστιν ἐν τῷ δρόμῳ, “αἱ μάλιστα δ᾽. ἂν αὐτῷ δια-5 | 
σιρέψειε TO κάλλος, εἰ φύσει ἔχει ἀνατετο καὶ v- — 

τς φηλὸν τὸν αὐχένα, καὶ τὴν κορυφὴν 1 lv, wol τὰ 

«va ἐλάττω: τοῦ πρὸς τὴν κεφαλὴν μέτρου. ; Cd μὲν 
-ξυδάκωσι τὸν χαλινὸν οἱ ἵπποι, κλίναντες τὴν κεφαλὴν, 

ο9ἐχφέρουσι. ἐπαραφέροντερ δὲ τὸν τρόχηλον; “καὶ arvx- 10 
“νὰ διασείοντες ; «(βιάξονται. "καὶ ἀποσείονται. ἀνανεύ-" 
ουὔσι δὲ ἐπὶ vov ῥάχιν ἀναχαιτίξοντὲς.. «Ἔστι δέ τις ἵπ- 
“ποὺ ιδρόμος ἔχδρομος, ὅταν ὑπὲρ τὸ. τεταγμένον "τοῦ 

δρόμου μέτρον: ὑπὸ. ῥύμης ἐκφέρηται. ὁ μὲν σκληρὸς Ὁ 
ἵππος, δυσκαμπής. καν ἐφίῃς αὐτῷ τὸν χαλινὸν , ἥκι-15 
τα ἀναλαμβάνοι,. ὁ δὲ μαλακόγναθος. οὐ ῥᾷστα: καὶ ἢ 
΄“πειϑήνιος ταύτῃ κρίνεται; εἶ τὸν χαλινὸν ἐφέντι, ὅταν 

φοράναλαβεῖν ἐθέλεις»: φαδίως. πείϑεται. . xal εἰ ὑποσή- 
μήναντος εἰς δρόμον... μήτε ῥύμης ἐκδραμὼν, “σύνϑημα 
εἰς στάσιν. δόντος; εὐθέως. ἵσταται ἐν τοῖς. οὐκ εὐκόλοις 20 
χωρίοις. Εἰσὶ δὲ καὶ βώλοι, χαὶ ἐργάσιμα, καὶ ἀρόσι- 

015 μα καὶ ἀντίτυπα;, καὶ στενόπορα. Ἔν τοῖς εὐχόλοις, ἡ 
ἱππόδρομοι. λεωφόροι; ὁμαξήλατοι, πλατεῖαι, εὐρύ- 

χῶροι. "Ev vois. ἀντιτύποις, πάσχουσιν el xiva, ἃς | 
Ξενοφῶν καλεῖ. στήφιγγας τοῦ. σώματος. Τὸ δὲ ἐπὶραβ:95 
δοφορεῖν, τὸν ἵππον, ὅπερ γίνεται, εἴ τις εἰς δρόμον ἐξε: — 
λαύνοι,. pen ἐπαινοῦσιν οἱ iaztuxot. o feas 

dibus «50i “ονδματα ἱπαξων. ἐδ γος mapu 

iow bw :50:59 eoru: ! "Ea 8b ἱππεῖς, Ἰααότα αἱ, ποῦν dva: 3 
ται, ἘΔ καὶ ἱαπεφασταὶ. δὲν of. οἵ φί μαποι.ςς «80 
ly 
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x i AMAN dn 09V eux i»x M 

PT γεωργικῶν xa κηπευτικῶν. ὀνομάτων. ᾿..᾿ d 

cx Pts ὀνόματα, γῇ. γεωργία, | γεώργιον, ἀ- 1 
γροικία,, ἀγροὶ, ἐσχατιαὶ, ἄλση, δρυμοὶ, δρυμῶνεθ; 



do 399. ,65 

—O ἐὗλαι, ἕλη, φάπαι, Ven. , γεωργοὶ, γῆρ ἐργάται. ἢ ἐρ-.. 
p . 00g; Ὅμηρος ἐρίϑους. καλεῖ. 

3 Ψεοῦντες, ἢ νεάξοντες, 1j νεοποιοῦν- 
*€* εσκαλεῖς, ἀρόται, ἀγρύται, σπορεῖς, 
᾽ Mp ἀμῶντες, ποιητυκώτερον. " ϑερισταὶ, 559 
EST καλαμητρίδερ, καὶ ἀμητρίδες, 

ἐλαιοχόμοι, ̓ ἀμαλοδετῆρερ,.. ὀμτηγοὶ, τόκα- 
apis cori, ote etos. Rui ἐν. 

φυτὰ, φυτευτήρια. μάλισται δὲ ἐπὶ 
τοξμαιών οὕτως ὀνομάξεται. εἶτα, δράγματα, ἀμάλαι, 
n. guam, μοσχεύματα, κηπεύματα. καὶ νεοῦν, xai. 

sow ὑπρργάξεσθαι, πρλῆσαι», B, ἐστι α quer 
sv. ἡ, die ἀροϑεῖσα.», δίπολος.  "" Oun-228 

|. 90g, εὐρεῖαν τρίπολον. Ἡσίοδος», ἔαρι πολεῖν. ἄρο- 
1560, σπεῖραι, ἐπιδραξάμενον βαλεῖν τῇ γῇ τὸ ὅπέρμα. 

ἐπισπορία δέ ἔστυν; ὅταν τις εἰς τὸ αὐτὸ σπέρμα σπέρ- 
eni ie atqut, ἐὰν καὶ «αν in  giveven. καὶ 

o eebtpA Lore ΔΩ Ü 

πήξα : 
tact καρααρίσαρθαι. ̓ἀναθρέψασϑαι. τὸ φυτὸν, [2 

σαὶ τοὺς πυροὺς, ̓ σχάψαι. τὴν. γῆν, τρυγῆσαι, τὰς 
(| ἀμπέλους s "συναγαγεῖν. τοὺς καρποὺς, ̓ ϑημῶνας iii: 225 

0 Qo, ̓ λαμῇσαι,. ἀποκαϑῆραι. τὲ ἄχυρα τῷ προκάνῳ, d- 
οκρῖναν τὰς ἀχυρμιὰς, ϑριγγὸν. περιβαλεῖν,. clair ὦ 

vo περιελάσασϑαι, ἢ περιβαλέσθαι, ῥάχιν, ἢ ῥέχον περι- 
: ᾿στήσασϑαι. ἢ ἀσπαλάϑους. ἐγείρειν. θλίβειν. τὰς ὅτα- 

φυλὰς ἐν toig ληνοῖς, τρέπειν, πατεῖν. τὰς δὲ ἐλαίας, 
86 τρίβειν, ἀμέργειν, καταμέργειν;.κοπροῦν, καὶ κόπρου 
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296 ἀγωγὰς προσφέρειν. "τὰς δὲ συχᾶς, συκἄξειν:" ἐπὶ 
δὲ πάσης ὀπώρας, τὸ ὀπωρίξειν; "βωλοκοπεῖν, ̓ ὀνηλᾶ- 
τεῖν, ἀμπελουργεῖν, καὶ ὄνῳ κοπροφόρῳ ἕπεσθαι. "Gua 

πτέα, τρυγητέα, φυτευτέά, -ἀλοητέα, ἀλεστέαᾶ. Τὰ δὲ 
τ᾿ ὄνόμάτὰ τῶν πραγμάτων, ve; 'ψειὸς, ἄροτος, σπορὰ,5 

ἀμητὸς, ἀλοητὸς, φυτεία, τρυγητὸς; ἐδρπῶν συλλογὴ, 
᾿δυλλογὴ τροφῆς; τρύγη, σταφυλῶν ϑλίψις, οἴνου συν- 
eyoyy, dag coii. ἐκ δὲ τὸῦ σκάπτειν, δράλλειῳ, 
4 Atkuiv, οὐχ ΠΝ veio [c Aog: 

90 (1: 307334241080. 2093440 uiaA$ ΟΣ ὦ 

997 2* 1v3925 fax * iol γῆς dyebijgs 0. DYhasarup i 

τ Γῇ δὲ ἐρεῖς, εὔφορος, sÜxopog; εὔσποφος;" εὐήρό- Ὁ 
“τὸς, βαθεῖα, βαϑύγειος, πίειρα, πίαν" πίων; εὔχαρ- Ὁ 
πος, πολύφοφος,, Anc i0Àewigr Whispirs . «200. 

3M 90193 1:2942*0 οὐδ GL 

-οὐπὸ οὐηππεῤιγηρίλκώρααν: ien conplaó sagi: 

o»ggp ge iévtap: Aste). A ̂ iid na, 1 
λιϑώδης, ὑπόλιϑος; ὑπόπετδος," ἢ eoo 
ἄσποῤος, ἄπορος" ̓ἀβαϑὴς; ξηρὰν τοῦ, -ἄκαξ. 
πος, φελλὶς, ἄδικος; Μένανδρος" δίκδιον el 
Ag, Mes ten πλέον τοῦ σπέρματος Duplgsi. io xum 

098 agóri6 dos P περὶ» Δειβυῤῥνονολετν ^ LM 

" " Ticblo, en ἐργάσιμοι, Ajace όφαι, 
ἡμῖν; πρασιαὶ, ἀμπελουφγίαν,, MA 
VEG, αὐλῶνεξ, παράδεϊδοι. εἴσέσις δὲ dv, ξ 
ἀμπελόφυτα, ἢ ἀμπελώδη, εὔξυλαν, Robes 
λέσια. wel yuAogovg Miete ip Pe Puig 
vovc, καταβῥύτουξ, καὶ ἀρούρας. εὐπόφουρς "λήναϊ 

 μῶντα, κήπους εὐδρόσους; παραδείσουξ᾽ 
229 buf τὰ ἄλση, εὔκομα,. Mice ri 

δχιερὰ, ἀμφιλαφῆ, ἀμφίκομα, λειμῶνας εὐανϑεῖς, dU. 
λῶνας ἐλαιοχομωμένους. $680u, wolva; là; χῤόκσδι 
λωτὸς, νάρκισσος, ὑάκινϑορ, ̓ ϑριωλὶς, σισυμβοία; £o. 
awAov, ἀνεμῶναι. οἵ δὲ ποιηταὶ καὶ ἀδίαντόν τι ἄνϑος 
καλοῦσι, καὶ ἀμάραντον, καὶ λευχόϊον. ὁ n enitigr 

n 
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ó6coossos πον τῶν dv9 v. 

eM "o μὴν πάντων ἀνθῶν, λειμών. ἴδια δὲ ἀπὸ gn 
τῶν ἄλλων οὐκ οἶδα εἴ vt κέκληται, τῶν δὲ ῥόδων, 
δοδωνιά, καὶ ἰωνιὰ, τῶν ἴων. 

(05. 0 Περὶ δένδων xeQzogópgov. . . 230 

ο΄ Ἐπὶ φυτῶν καὶ δένδρων καρποφόρων ἐρεῖς, dz- 
—— μάξειν, ὀργᾶν, σπαργᾶν, βρύειν. μάλιστα δὲ τὸ βρύ- 

εἰν ἐπὶ ἐλαιῶν. ἀνϑεῖ, καρποφορεῖ, βλαστάνει, ὃάλ- 
.. Ast, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ὀνόματα, ἄνϑη, 
Ἰοἄνϑησις, βλάστησις, βλάστη, καὶ τὰ ὅμοια. Καὶ εὐ- 
— ϑαλὲς ἐρεῖς, καὶ εὐανϑὲς, καὶ εὐβλαστὲς, καὶ τεϑη- 

λὸς, καὶ εὐερνὲς, καὶ ἀευϑαλές. β 
* Περὶ δένδρων ἀκάρπων. , 231 

| Ἐπὶ δὲ τῶν ἐναντίων, τὰ ἐναντία, olov, dvav- 
159i, δυσανϑὲς, Óvo:Qvig, ἀπηνϑηκὸς, ἄφυλλον, ἐξην- 

ϑηκός. καὶ μαραίνεται, καὶ σβέννυται, ἀπανϑ εἴ, φυλ- 
|. Δοῤῥοεῖ, γυμνοῦται, ψιλοῦται. καὶ φυλλοχόος μὴν ὃ 

ταῦτὰ ποιῶν, ὡς Ἡσίοδος. vtov, vtoysvig, νεοβλᾶ- 
στὲς, ἀρνυνυνὲρ; ἀρτίγονον, ἀρτιφυὲρ; νεοφυὲς, γεόφυ- 

20r0v. εὐτελὲς μὲν γὰρ τὸ ὄνομα, χέχρηται δὲ αὐτῷ 
“ριστοφάνης. ἜΔΖἜένδρα τὰ μὲν ἔγχαρπα, τὰ δὲ 232 
ἄχαρπα. τῶν ἐγκάρπων μετὰ ἐλαίας, καὶ ἀμπέλου, 
καὶ συκῆς, μηλέαι, ὄχναι, δοιαὶ, κοχκύμηλα. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ποχκύμηλον μὲν οὐδετέρως ὁ καρπὸς, ἀρσε- 

src. δὲ τὸ δένδρον χαλεῖ 5 μέση κωμῳδία, ὃ zox- 
| χύμηλος. χρῆται δὲ καὶ ᾿Αρχίλοχος τῷ τῶν κοχκυμής 
 λὼν ὀνόματι: ἀχράδες, κῶνοι, φοίνικες, κάρυα, κά- 
va τὰ οὐκ ἔχοντα. διαφυῆν.. εἴη δ᾽ ἂν ταῦτα, τὰ 
᾿Λεπτοχάρυα, 7 μᾶλλον τὰ καστάνια ὀνομαζόμενα. 
80" φησὶ γὰρ περὶ αὐτῶν Ξενοφῶν, παῖδας σεσιτευμέ- 233 
» vovg χαρύοις ἑφϑοῖς. ἔνιοι δὲ ταῦτα καὶ Διὸς βαλά- 
vovg ὑπὸ τῶν ποιητῶν κεκλῆσθαι ψομίζουσιν. ἄμυγ- 
δαλαὶ, τέρμινϑος. εἴρηται δὲ αὐτοῦ ὃ καρπὸς ὑπ᾽ &- 
ὧν καὶ τερέβινϑος. συκάμινος. ἔστι δὲ ἐν τῇ μέσῃ 

Pollux Vol. I. E 
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χωμῳδίᾳ, ὁ μὲν καρπὸς, συκάμινον οὐδετέρως" τὸ 
δένδρον δὲ ἀρσενικῶς, ὁ συχάμινος. Συκάμινα ὁρᾷ, 
καὶ φορεῖ κρανία μέσπιλα. 

234 * Περὶ ἀκάρπων. 

"ἄκαρπα “δὲ λέγουσι δένδρα, ὧν ὃ καρπὸς oUx5 
ἔστιν ἀνθρώποις τροφή. τὰ δ᾽ ἄλλα, κάρπιμα. Τῶν 
οὖν ἀκάρπων, δρῦς. τάχα δ᾽ ἂν εἴη ἀμφίβολος πρὸς 
τὰ ἔγκαρπα, διὰ τοὺς βαλανηφάγους ᾿Δρκάδας, καὶ μά- 
λισταὰ, εἰ πρὸ πυρῶν τοὺς ἀνθρώπους ἔϑρεψεν ἡ βά- 
λανος. πλάτανος, πεύκη, πτελέα, μελία, αἴγειρος, λεύ- 

Κη; δάφνη, πίτυς, κυπάρισσος, κέδρος, 9Uov, ἰτέα, 

μυρίκη, μυῤῥίνη. εἰ μὴ δάφνην καὶ μυῤῥίνην τοῖς ἐγ- 
κάρποις προσθετέον. ὧν ὁ χαρπὸς, τῆς μὲν δάφνης, 

᾿δαφνίδες" τῆς δὲ, μύρτα: 

295. Περὶ μερῶν δένδρων καὶ εὐανϑῶν κλάδων 
καὶ μὴ τοιούτων. 

Τοῦ δένδρου μέρη, δίξαι, καὶ idoneis ῥιζοτρο- 
φεῖν, ῥιξοῦσϑαι. στῆναι, παγῆναι, στηριχϑῆναι, ῥί-. 
fug ἀποτεῖναι. πρέμνον, λεῖον, ὁμαλὸν, στέλεχος, κλά- 
δοι, κλῶνες, πτόρϑοι. ἐρεῖς δὲ τὸ στέλεχος, καὶ στε- 
ρεὸν, καὶ ἰσχυρὸν, καὶ εὐμέγεϑες, καὶ παχὺ, καὶ ὄρ- 
ϑιον, καὶ χειροπληϑὲς, καὶ γενναῖον, εὐφυὲς, καὶ 

10 

1$ 

20 

εὔογκον. ὑπέρογκοι κλάδοι. τὸ μέντοι ὅρπηχες ποιή-. 
οΞοτικώτερον. "ἁπαλοὶ δὲ ἐρεῖς, καὶ ἁδροὶ, εὐφυεῖς, 

ὄρϑιοι, κεχυμένοι, ἀποκεχυμένοι, εὔφυλλοι, κομῶν- -25 
τες, ἀμφιλαφεῖς, ἀμφίκομοι, &UXOMOL,. σκιεροὺ, εὖ- 
ὄκιοι,) δύσκιοι, βαϑεῖς, δασεῖς. βαϑεῖαν. ποιούμενοι 

σκιὰν, πολλὴν, πλατεῖαν, ἱκανὴν, ἀρκοῦσαν, ἀπο- 

χρῶσαν, δαψιλῆ, ὑπεραποχρῶσαν. Τὸ δὲ ἐναντίον 
ἐρεῖς, ἀφύλλους, ἀκόμους, γυμνοὺς, γεγυμνωμένους, | 

ψιλοὺς, ἀπεψιλωμένους τῆς κόμης, ἀφῃρημένους τῆς 
κόμης, ἐξεῤῥυηκότας, γεγηρακότας, ἀποκεκοσμημένους, 
ἀποκεκαλλωπισμένους, ἀπηνϑηκότας, ἀποσεσυλημένους 
τῆς κόμης, ἀποκεχαρπιόσμένους, ἀφηβηχότας, καὶ τὰ 
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καλεῖται. ὥσπερ ὁ τῆς ἀμπέλου, κλῆμα. τὸ δὲ τῆς 
συχῆς φύλλον, ϑρῖον. ὥσπερ τὸ τῆς ἀμπέλου, οἴνα- 
gov. τὰ δὲ φύλλα, καὶ πέταλα καλεῖται. λέγοις δ᾽ ἂν 

δκαὶ ἁπαλὰ, καὶ νεαρὰ, καὶ χλωρὰ, καὶ χλοανϑῆ. τὸν 

δὲ καρπὸν εἴποις ἂν καὶ ἄνϑος, καὶ φορὰν, καὶ φό- 
(— Quum, καὶ ἐκφόρημα, καὶ ἐκφόριον, καὶ ἐπικαρπίαν, 

καὶ κραπὸν ἀκμάζοντα, καὶ πέπονα, καὶ ὡραῖον, καὶ 
ὠμὸν, καὶ πρόωρον. ἐρεῖς δὲ σίτου ἐκβολὴν, φυτῶν 

ιοἄνϑη, συκῆ ὀργῶσα, ἄμπελος ἡβῶσα, ἐλαία βρύ- 
ουόδ. — — à 

e - * Περὶ τῶν τρεφόντων τὰ δένδρα. 238 

. [à δὲ τρέφοντα τοὺς καρποὺς ἢ δένδρα, ὄμβροι, 
᾿ς ποταμοὶ, πῆγα, κρῆναι, πίδακες, δρόσοι, λιβάδες, 

 1τοἰχμάδες, νοτίδες, πιδύουσα γῆ» ἰκμάξουσα, νοτερὰ, 
᾿ς ὥδωρ ἀναδιδοῦσα, ἔνδροσος, νότιος, ἔννοτος, ivvó- 

1106, λιβάζουσα, κατάῤῥυτος, πηγάξουσα. Ἐρεῖς δὲ, 
αὖραι. τρέφουσι γὰρ καὶ αὗται. καὶ πνοαὶ, ἢ πνεύ- 

"- [i DNE 

$0 ̓ pn n * Περὶ ἐπαίνων χωρίου. 239 
dide δὲ χωρίον ἐρεῖς, εὔυδρον, κατάῤῥυτον, 

Pr ν ὑδρηλὸν, μαλακὸν, βαϑὺ, ἔμφυτον, κατά- 

φυτον, πυκνὸν, δασὺ, σύνδενδρον, εὔδενδρον, κα- 
- τάδενδρον, εὐθαλὲς, ἀμφιϑαλὲς, εὔκαρπον, καλλίχκαρ- 

φςπον, πολύχαρπον, ἐπίῤῥυτον, σκιερὸν, ἀμφιλαφὲς, 
ο εὔφορον, εὐθϑηνοῦν, καὶ τὰ ὅμοια. 

El δὲ λειμῶνας, εὐανϑὴς, πολυανϑὴς, πολύφορος, 
᾿ ὀργῶν, εὐϑθηνῶν, εὔοδμος, εὔπνους, κατάπνους, χα- 

| ταπνεύμενος. εὔχρους, πολύχρους, πολύμορφος, πο- 

|j) λυειδὴς. πολυχφώματος, ἥδιστα ἔχων τὰ ἀποφερόμενα 
᾿ς πνεύματα, ἠρινὸν πνέων. Εἰ δὲ. δένδρον, εὐπραγοῦν, 
ο εὐϑηνοῦν, εὔφορον, πολύφορον, εὔκαρπον, πολύκαρ- 

4o ΡΨ 

ὅμοια. “ἰδίως μέντοι ὁ τῆς ἐλαίας κλάδος, ϑαλλὸς 587 

"Περὶ ἐπαίνου λειμῶνος. Ὁ 940 
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πον. καὶ δένδρου εὐπραγία; εὐθηνία, i wp πολυ- 
ἡμὴ Ἡρώ εὐχαρπία, Wopece d 

241. "Περὶ ὀνομάτων iAaíag, οὔκων, ἐμαίλόο, καὶ 
φοινίκων.᾽ 

Ἐλαΐας μὲν οὖν ἄνϑος ἐρεῖς, δον πυκνὸν,5 
συνεχές. ἡ δὲ ἀγριελαία, κότινος καλεῖται. εἰ δὲ ἐμ- 
φυτεύσαις τῷ κοτίνῳ ἥμερον, αἵ τοιαῦται ἐλαῖαι, κο- 
τινάδες. 1j δὲ ἱερὰ ἐλαία, μορία. ἡ δὲ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ, 
καλλιστέφανος. πάντα δὲ τὰ ἐμφυτευόμενα ἥμερα τοῖς .— 

242 ἀγρίοις, ἐμβλήματα καλεῖται. " τῆς δὲ συκῆς ὁ καρπὸς,10 
γλυκὺς, ἡδὺς, προσηνὴς, σῦκα, ἰσχάδες, παλάϑη. ió- 
χὰς νέα, χλωρά. ἰσχὰς ἀρχαία, καὶ ξηφὰ, τεταριχευ- 
μένη. oí δὲ κωμῳδοὶ καὶ ἰσχάδα κοπτὴν λέγουσιν. cl 
μέντοι νέαι Gvxoi συκάδες ἐκαλοῦντο. ἔνιοι δὲ καὶ 
τὰς τελείας οὕτως ἐκάλουν. ὁ δὲ τῆς: ἐρινέου καρπὸς, 15 
ὅς ἐστιν ἄγρια σῦχα, ἔρινα καλεῖται. ἃ καὶ περιάπ- 
τουσι ταῖς GvxGig, ὅπως μὴ ἀποπίπτῃ ὃ καρπός. τὸ 
ὃξ τὰ ἔρινα συλλέγειν, ἢ περιαρτᾶν; συκάζειν λέγου- 

248σι. "᾿Δμπέλου, σταφυλὴ, καὶ βότρυες. καὶ ἀπ᾿ αὖ: 
τῶν αἵ σταφυλίδες, καὶ a σταφίδες. ἀμπέλους μέν- 90 
τοι, ἡδυοίνους, καὶ πολυοίνους,, καὶ εὐοίνους. xol ὁ 
περιπετάννυται τὰ οἰναρὰ, ἀποφϑινόντων τῶν φύλ- 
λων. βότρυς δὲ, ὡραίους, καὶ πέπονας, “αἱ γεν- 
ναίους, καὶ ἀκμάξοντας, καὶ ὀργῶντας. καὶ τὸ bvav- 
τίον, ὠμοὺς, ἀτελεῖς, ἐξώρους, deoovg, δμφακαξ. 25 
“έγεται δὲ καρπὸς, ὁ μέν τις, ἀθϑησαύριστος, Ov — 
οὐκ ἔστιν ἀποϑέσϑαι. ὁ δὲ, ἀπόϑετος, Ó ψυγόμενος, 

244xal ἡλιούμενος. " Περὶ φοίνικος ἐρεῖς, ὄρϑιος, ὑψη- 
λὸς, τραχὺς, ἰσχυρὸς, ἀειϑαλής. τοῦ μέντοι φοίνικος 
καὶ ὃ κλάδος ὁμωνύμως φοῖνιξ καλεῖται, καὶ ῥάβδος 80 
φοίνικος. καὶ ἐν τοῖς ποιηταῖς, σπάδιξ. τὸ δὲ φύλλον, ϑαλ- 

λός. ὁ δὲ καρπὸς, ὃ μὲν τοῦ ἄῤῥενος, vuv. ὁ δὲ τῆς —— 
ϑηλείας, βάλανος. ἐξ οὗ δὲ κρέμανται οἱ βάλανοι, 
σπάϑη. εἴρηκε τὸ ὄνομα Ξενοφῶν, καὶ Ἡρόδοτος, λέ- 
γῶν ὅτι καὶ τόξα τινὲς εἶχον ἐκ ταύτης τῆς σπάϑης. 85 
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* Περὶ ἐργαλείων γεωργικῶν ὀνομάτων. 245 
“Ιρέπανον, δρεπάνη, δίκελλα, ἄμη, μακέλλη, ἀ- 

ξίνη, λίστρον, πρόκανον, ϑρίναξ, σμινύη, πτύον, ἢ 
᾿ς φτεόν. καὶ λικμητηρὶς δὲ καλεῖται, τρύγοιπος, ἐν o 

| δδιηϑοῦσι τὴν τρύγα. τρὺξ οὐκ ἐπὶ οἴνου μόνον, ἀλ- 
|. λὰ xc ἐπὶ ἐλαίου. εἶτα, ἄροτρον, βωλοκχόπος, σφύρα, 
ο΄ σχαλὶς, ὅλμος; ὕπερον, κάρδοπος, ϑυΐα, δοῖδυξ,. ὁ 
| καὶ ἀλετρίβανος. σχάφη, μάκτρα » σάχτρα, σχαφὶς, 

φορμὸς, ψίαϑος, κόφινος, σώρακος, σταφυλοβόλιον, 
100 ἐστι ταμιεῖον. "τριπτὴρ, ἄῤῥιχος, χοῖνιξ, τριχοίνι- 246 

xov, ÉxveUg, ἡμίεκτον, μέδιμνος, φρύγετρον, ᾧ τὰς κά- 
χρυς ἔφρυγον, κοδομεία, καὶ χοδομεύτριαι, αἱ φρύ- 
γουσαι. Σόλων δὲ καὶ τὰς νύμφας ἰούσας ἐπὶ τὸν 
γάμον "ἐκέλευσε φρύγετρον φέρειν σημεῖον. 

15 — ΟΘ6ῃ Περὶ ἠμελημένου χωρίου ὀνομάτων. 

—— "Em ἠμελημένου χωρίου, ἄσπορον, ἄσκαφον, d- 
βωλόκοπον, ἀκανθῶδες, ἀχανϑῶν ἀνάπλεων, τριβό- 
λων, κνιδῶν, ἀσπαλάϑων, κονίξης, κουνίδων, ϑάμ- 
νῶν, ἀγρώστιδος. ἃ δεῖ ἐξορύττειν, ἐπικαίειν, ἐπι- 

φοφλέγειν, ἐπυϑράττειν, πυρπολεῖν.. 

* Δαχάνων ὀνόματα. 247 

Θριδακίνη, ῥάφανος. ἡ κράμβη δὲ οὕτω καλεῖ- 
ται. ἣν δὲ οἵ πολλοὶ ódgavov καλοῦσι, ῥαφανίς. xal 

: παρὰ Ἡροδότῳ δὲ ; εἶδος ῥαφανῖδος, συρμαία, κιννά- 
φ5ρα, πράσον.. χφόμμυον, σχόροδον, σέλινον, μαλάχη, 
τεῦτλον, κορίαννον ; ,ἀσπάραγγος. ἀσπαραγγὶς μέντοι 
ὁ ἀκανϑίας λέγεται. ὅρμενος δὲ ὁ ἥμερος, ὁ ἀπὸ τῆς 
«ocu Bus ἐκκαυλούμενος, γογγυλὶς, κολοκύνϑη, πυροὶ, 

be χριϑαὶ, ὄσπρια, κατέριχτα, φασίολοι, φακὴ, κύαμοι, 

80 ὠχροὶ; δολιχοὶ, λάϑυροι, κνίκος, ἐρέβινϑος, ῥούστρα- 
οι; ἀράκη, κύμινον. "Axó μὲν κριϑῶν, λέγεται πτι- 
᾿σάνη, καὶ ἄλφιτα. ἀπὸ δὲ σίτου, χόνδρος, καὶ .δε- 
'“μίδαλις, ξειὰ, σήσαμα, κέγχρος, μήχων, λῖνος, ἄμυ- 

.- Àog, ἄρτος. 
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248 "Περὶ ἄρτου καὶ οἴνου. 

""Egsig δὲ κεγχριδίας ἄρτος, κεγχρίας, καὶ ὀβελί- 
ας, καὶ ὀβελίτης, καὶ ἄρτους χολάβους, ἀϑάρη ix 
καγχρυδίου, πανοσπρία, πυριάτης, τὸ ὑπὸ τῶν πολ- 
λῶν AsyÓusvov πυρίεφϑον. εἶτα, χρίμνα, μᾶξα, κόλλυ- 5 
ρα, στέμφυλα, κυρίβια, ἃ λέγεται τῶν πυρῶν τὰ gav- 
λότατα. Οἶνος γλυκὺς, ἡδὺς, ἐπαγωγὸς, πότιμος, ἀν- 

ϑοσμίας. “ὁ δ᾽ ἄλλος, δευτερίας, ἐξεστηκῶς, τρϑπίας, 
ἐντροπίας, ὀξίνης. 

LU ———SMe PER 

249 “ Περὶ βουχολίων, ποιμνίων καὶ τῶν κατ᾽ αὐτά. τὸ 

Μέρη δ᾽ ἂν εἴη τῶν κατ᾽ ἀγροὺς, βουχόλια, αἷ- 
πόλια, ποίμνια. καὶ οὗ μὲν οἵ βόες ἵστανται, βούστα- 
μα, βοαύλια, βουστάσεις. οὗ δὲ αἵ ὄϊς καὶ αἶγες, 

αὐλὴ, καὶ σηκός. καὶ ὁ uiv βουχόλος, καὶ βουτρόφος 
ὧν λέγοιτο, καὶ βουφοῤβός. ὥσπερ καὶ ὁ ὑποξευγνὺς 15 
αὐτὰς, βοηλάτης. ὁ δὲ τῶν προβάτων ἡγεμῶν, ποι- 
μήν. ὥσπερ ὁ τῶν αἰγῶν, αἰπόλος. οἱ δὲ πάντων τῶν 

ΦδΟτετραπόδων, νομεῖς. " Προβάτων δὲ καὶ αἰγῶν τὰς 
ἡλικίας ὁ ποιητὴς διακρίνων, προγόνους, καὶ μετάσ- 
ὅας, καὶ ἕρσας ὠνόμασε. καλεῖται δὲ τῶν μὲν βοῶν 90 
τὰ νέα μόσχοι. τῶν δὲ προβάτων, ἄρνες. τῶν δὲ αἰγῶν, 
ἔριφοι. ὁ δὲ τῶν αἰγῶν ἡγεμῶν, τράγος. τῶν δὲ ὀΐων, 
9108, καὶ χτίλος. τῶν δὲ βοῶν, ταῦρος. Καὶ τὰ μὲν 
ῥήματα, viusw, ποιμαίνειν, αἰπολεῖν, ἐπὶ νομὰς ἐξά- 
γειν. καὶ οὔϑατα μὲν σφριγῶντα ἐρεῖς, ὅταν πλήρεις 35. 
γάλαχτος ὦσιν οἵ μαστοί. τὸ δὲ ἕλκειν dm αὐτῶν γά- 

251λα, βδάλλειν, καὶ ἀμέλγειν. *' Egsig δὲ, τυροκομεῖν, vv- 
ροχοπεῖν, καὶ γαλουργεῖν, καὶ γαλαχτουργεῖν, καὶ πηγνύ- 
ναι γάλα, καὶ τρέφειν, καὶ συνιστάναι. τὸ δὲ φαῦλον τοῦ 
γάλακτος, ὀῤῥός. τὰ δὲ ἀγγεῖα, γαῦλοι, σκαφίδες, τυ-80 
φοχομεῖα, ταρσοὺ, τυροφορεῖα, καὶ ταλαροί. συβώ- E. 
τῆς δ᾽ ἐρεῖς, καὶ συβωσία, καὶ συφεοὶ, καὶ σύφοι, ἶ 
καὶ χοιροχομεῖα, ἐρεγμὸς ὑῶν. χοῖροι, σύες τέλειοι, 
veg ἀγάλακτοι, καὶ γαλαϑηνοὶ, καὶ δέλφακες τὰ ὀψί- 
γονα, καὶ μετάχοιροι. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. 

| - *Ilegl ἀρότρου μερῶν. ὁ ὁ 952 
Τούτου τὸ κατόπιν, ξύλον ὀρϑὸν, οὗ ἔχεται ὁ 

᾿ ἀρότης, ἐχέτλη καλεῖται. αὐτὸ δὲ τὸ χοῖλον αὐτοῦ, 
δκαϑ᾽ ὃ τὴν χεῖρα ἐναρμόξει, χειρολαβής. οὗ δὲ ἐμ- 

— gmimqysv ἡ ἐχέτλη, ἀλύη. ὦ δὲ ὁ ξυγὸς ἐνήρμοσται, 
ἔλυμα. τὸ δὲ ἀροῦν σιδήριον, ὕννις.. ἧς τὸ ἄκρον, 
νύμφη. ὁ δὲ ῥυμὸς, ἥρμοσται ἐκ τῶνδε. τὸ μὲν ἐ- 
πικαμπὲς αὐτοῦ, ᾧ ὑποτείνεται τὸ ἔλυμα )γεγομφω- 

10 μένον, vong. τὸ δὲ μετὰ τὸν γύην, ἱστοβοεύς. τὸ δὲ 
τέλος αὐτοῦ, τὸ μετὰ τὸν ζυγὸν, κορώνη. ὁ δὲ πλα- 
τὺς ἱμὰς, ὁ τῷ ξυγῷ παρακαϑαπτόμενος, ἐχέβοιον, 
ἢ μεσύβοιον, καὶ μεσάβοιον καλεῖται. καταλαμβάνου- 

. 6L δὲ αὐτὸν, ὅταν περιειλῶσιν εἰς τὸ τοῦ ξυγοῦ τρύ- 
AS zu, κερκίδα ξυλίνην ἐμβαλόντες, ἣ καλεῖται ἔμβρυ- 

ον, ἢ ἔνδρυον. 

KEOAAAION IA. 

* Περὶ ἁμάξης. 

Ἁμάξης μέρη, ἄξων, τροχοὶ, κλίμαξ, τὸ πρόμη-958 
φρκες ξύλον τὸ ὑπὲρ τοῦ ἄξονος ἐκ τεσσάρων συνεστη- 

χὸς, καὶ μέσας ῥάβδους, πρόσϑεν μὲν πλείους, ὔὕπι- 
[ σϑεν δὲ ἐλάττους ἔχον. ἐν μέσῳ δὲ τὴν ὑπερτερίαν ἐν- 

- ηρμοσμένην, ἧς τὰ ἑκατέρωϑεν πλευρὰ, ϑαιροὶ καλοῦν- 
Ε΄ ve, δεξιὸς, καὶ ἀριστερός. ὑποπέπηγε δὲ αὐτοῖς ξύ- 
ho ἃ καὶ βαιφαῖκ ὀνομαξονται. οἷς ἐφαρμόξονται οἵ 

᾿ Ee dg ὧν ὁ ἄξων ἕλκεται στρεφόμενος. τὰ δὲ 

poe τῷ ἄρματι, ξυγὸς, ῥυμὸς, ξεύγλη, ἀκροξύγιον, 
᾿χαὶ τὰ τοιαῦτα. 

KEGOA4A4A4ION IE. 

80 * Περὶ μελισσῶν. 254 

Ἐρεῖς δὲ μελισσῶν. icuóg, καὶ σμῆνος, τὸ πλῆ- 

ϑος τῶν μελισσῶν. ὁ δὲ τύπος, σίμβλα, καὶ σίμβλοι. 

z: ets 
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Τὸ δὲ ἔργον, usAvtrovoysiv. βλίττειν δὲ, τὸ καπνίξειν 
τὰς μελίττας, καὶ ποιεῖν ἀναχωρεῖν. Ὃ δὲ ἄρχων τοῦ 
σμήνους, ἡγεμὼν, καὶ βασιλεὺς, ᾧ τὸ πᾶν ἕπεται. τὰ 
δὲ ἔγγονα, σχαδόνες. τὸ δὲ ἀργὸν αὐτῶν ἔϑνος, κη- 
φῆνες. τὰ δὲ ἀγγεῖα, κύτταροι. ὁ δὲ ἦχος, βόμβος.ὅ ᾿ 
καὶ βομβεῖν, τὸ ἠχεῖν. τὸ δὲ κέντρον, οὐκ εὔφορον. 
và δὲ ἔργα, κηρία, μέλι, μελίχηρα. εἰσὶ δὲ καὶ σχα- 
δόνες ἐδώδιμοι. | 

*"EusiAov καὶ κυνηγετικὰ προστιϑέναι, καὶ ἄλλα 
im ἄλλοις, καὶ πολλὰ ἐπὶ πολλοῖς. ἀλλ᾽ ὡς μὴ εἰς πλέον 10. 
ἀποτείναιμι τὸ βιβλίον. οἶμαι μὲν καί σε ἐκ παραδείγ- 
ματος τὴν ἐπίνοιαν λαβόντα, κατὰ τὴν ὑφήγησιν τοῦ 
λόγου τὰ λοιπὰ ἀνερευνήσειν. εἶ δὲ βούλει, κἀκεῖνα 
προσϑήσω. 

Τὸ παρὸν βιβλίον πρῶτον ix ϑεῶν ἀρξάμενον 15 
εἰς γεωργίαν παύεται. τὸ δὲ δεύτερον περὶ σώματος 
ἀνθρώπου καὶ πάντων τῶν ἐν αὐτῷ φανερῶν τε καὶ 
ἀφανῶν μορίων ὀνομασίας διαλαμβάνει. 
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*IOYAIOY HOAYAEYHOYE B. 

ἸΙούλιος Πολυδεύκης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. 

; Os μὲν παρὰ τοῖς τὴν ἀκριβῆ φωνὴν ἔχουσι τῶν 
᾿δάνϑρωπίνων μελῶν ἦν εὑρεῖν, ταῦτα δὲ παρ᾽ ἐκείνων 

ἕξειν ἔμελλον. πολλὰ δὲ καὶ οἱ τῷ περιπάτῳ συνήϑεις 
ἐμήνυον ἡμῖν, αὐτοὶ τὰ παρ᾽ αὐτῶν, καὶ τὰ παρὰ 
τῶν ἰατρῶν ἀϑροισάμενοι, παρ᾽ ὧν καὶ ἡμεῖς τινὰ 
τούτων συνελέξαμεν. "ὧν γὰρ μετὰ τὴν πεῖραν γνῶ- 

1ο σις. τούτων ἡ χρεία παρὰ τῶν πείρᾳ γνόντων ἀναγ- 
καία. τοῦ πρὸ τούτου τοίνυν βιβλίου ἀπὸ ϑεοῦ ἔχον- 
τος τὴν ἀρχὴν, ἀπὸ ἀνθρώπων ἄρα τὸ δεύτερον ἄρ- 
χεται. φράσει δὲ τὰ ἀνθρώπου πάντα μέρη, καὶ ὕπη 
ἕχαστα. πρῶτον τὰς ἡλικίας ἐρεῖ. 

35 "ἘΚΕΦΑΜΔΑΙΑ TOT A4ETTEPOT S 

BIBAIOT. 
E | 

t AL ve ἀνθρώπων ἡλικίαι καὶ τὰ ὀνόματα. &. 
— Τὰ πρὸ τῆς γενέσεως καὶ và μετὰ τὴν γένεσιν. β΄. 
τς Τὰ ἀνθρώπων μέλη τε καὶ μέρη. γ΄. 
- 90T& τε προφανῆ καὶ τὰ ἔνδον. | δ΄. 

'H τῶν ἐφ᾽ ἑκάστου μέρους γιγνομένων ὀνομάτων 
πλείστη χρῆσις. £. 
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4 *KEOA4AAION 4A. 

Ai τε ἀνθρώπων ἡλικίαι καὶ τὰ ὀνοματα. 

Ἕπτά slow ἡλικίαν καϑ' ἹἹπποχράτην, πρώτη, 
ἀπὸ ἑνὸς tog ἑπταετοῦς. δευτέρα, ἀπὸ ἑπταετοῦς ἕ- 
ὡς τεσδαρεσχαιδεκάτου. τρίτη, ἀπὸ τεσσαρεσκαιδεκά- 5 
του ἕως εἰκοστοῦ πρώτου. τετάρτη, ἀπὸ εἰκοστοῦ 
πρώτου ἕως εἰκοστοῦ ὀγδόου. πέμπτη, ἀπὸ εἰκοστοῦ 
ὀγδόου ἕως τριακοστοῦ πέμπτου. ἕχτη, ἀπὸ τριακο- 
στοῦ πέμπτου ἕως τετταρακοστοῦ δευτέρου. ἑβδόμη  — 
ἀπὸ τετταρακοστοῦ δευτέρου ἕως τῶν τετταρακονταεν- 10. 
νέα. ἡ μὲν πρώτη, παιδίον. ἡ δευτέρα, παῖς. ἡ vol-  . 
τη, μειράκιον. ἡ τετάρτη, νεανίσκος. ἡ πέμπτη, ἀνήρ. 
ἡ £x, γέρων. ἡ ἑβδόμη, πρεσβύτης. 

ὄ * Περὶ τῶν τοῦ ἀνθρώπου μερῶν. 

Ἐρεῖς οὖν τὸ σύνηϑες, ἄνθρωπος, ἀνϑρώπινον,15. 
ἀνϑρωπίοσκος, ἀνϑρώπιον, ἀνθρωπικὸν, ἀνθρωπίνως, 
ἀνθρωπικῶς, ἀνϑρωποειδές. καὶ ἀνθρωπεία τέχνη, ὡς 
Θουκυδίδης. καὶ ἀνθρωπίνη φύσις, ὡς Πλάτων. àv- 
ϑρωπίξεται, φησὶν ᾿Δριστοφάνης. τὸ δὲ τοῦ ἀνθρώ- 
που δέρμα ἀνθρωπὴν ᾿Ηρόδοτος καλεῖ. προσήκοι δ᾽ 20 
ἂν ἀνϑρώπῳ, φιλάνϑρωπος, φιλανθρωπία, φιλανϑρώ- 
πῶς, φιλανϑρωπεύεσϑαι. ἀπάνϑρωπος, ἀπανϑρωπία, 
ἀπανϑρώπως. ἀπανϑρωπεύεσθαι δὲ οὐχ ἐρεῖς. πολυ- 
άνϑρωπος δὲ καὶ πολυανθϑρωπία, καὶ ὀλιγανϑρωπία. 

* Περὶ ἀνθρώπου ἀπὸ τοχετοῦ αὐτοῦ μέχρι καὶ 
ἐσχάτου γήρως. 

*KEOA44A410N B. ss 

'"Egsig δ᾽ ἂν, σπέρμα, καὶ ὅπορά. καὶ σπεῖραι, καὶ 
ἀρόσαι, καὶ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα. ὑποδέξασϑαι, XUv- — 
ἦσαι, γεννῆσαι, τεχεῖν. ἔμβρυον, κύημα, n. j 
χύημα, τρόφιμον, βιώσιμον. τὸ δὲ ΔῊΝ "t κύος 
᾿ἀφιστοφάνης xev, 

ἥτις κύουσ᾽ ἐφάνη xvog τοσουτονί. 
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"ἀμβλωϑρίδιον φάρμακον, ἀμβλῦναι, ἀμβλῶσαι. καὶ 
ἄμβλωσις; ὡς “υσίας. καὶ ἄμβλωμα, ὡς ᾿Δντιφῶν. 
καὶ ἀμβλίσκειν, ὡς Πλάτων. γέννημα, γέννησις, ὡς 
«Πλάτων. γονὴ, ἡ γέννησις, ὡς Ξενοφῶν. τύκος, τίχ- 

- $v5, ἐπίτεξ, ἐπίφορος, καὶ ἐπίτοκος, ἢ τιχτικός. το- 
|. κῶσα δὲ εἶπε Κρατῖνος. ἀτόκιον φάρμακον, ἢ ὠκυτό- 
js e ᾿Δριστοφάνη. —— 

* Περὶ βρεφῶν xai dixi. 8 

Βρέφος, νεογενὲς, νεογνὸν, νεόγονον, ἀρτιγενὲς, 
10 ἀρτίγονον, ἀρτίτοκον, πρωτότοκον, πρωτόγονον, ἄρτι- 

τόκιον, καὶ τὰ ὅ ὅμοια. νήπιον, ἄρτι ἀπὸ γονῆς, ἄρτι 
ἐξ ἀμφιδρομίων. τὸ δὲ νεογιλὲς., ἢ νεογιλαῖον, εἰ χαὶ 
᾿Ισαῖος εἴρηκεν, οὐ δόκιμον. ἄμεινον δ᾽ αὐτοῦ τὸ 
παρ᾽ Ἡροδότῳ, νεόγονον. ἀλλὰ καὶ τοῦτο ᾿Ιωνικόν. 

15 αὐτοετὲς, ἔτειον, διετὲς, καὶ τὰ ἐφεξῆς. ἔτι ἐν γάλακτι, 
ἐπιμαστίδιον, ἐπιμάστιον, ἄρτι ἀπὸ ϑηλῆς, ἄρτι ἀπὸ 

0i 

ν᾿ 

* Περὶ παιδίων. 9 

Παιδίον, παιδάριον, παιδίσκος, παῖς, κοῦρος, 
90 ἠΐϑεος, οὔπω πρόσηβος. ἀντίπαις, ὡς οἵ νέοι κωμι- 

κοί. καὶ παλλάκια, εἴρηκε Πλάτων ὁ κωμικός. 

Περὶ μειρακίων. 

Sélioitner, ἔφηβος, ἄρτι ἐξ ἐφήβων. τοῦτον di 
lason ἀφειμένον ὠνόμαζον, καὶ περυσινὸν, ἔφηβον ἄρ- 

τι. vete t δὲ καὶ ἄρτι ἡβάσχον, καὶ ἀφ᾽ ἥβης ytyo- 

5. τὸ γὰρ πρωϑήβης ποιητικόν. ἔτι μειρακίσχος, 
Wigan iio» καὶ βούπαις παρ᾽ Εὐπόλιδι. 

yx * Περὶ ἀνδρῶν. t "2601 10 

Be ἀγένειος, λειογένειοβ, ἰούλῳ νέον ὑπανϑῶν, 
€ τὰ ὦτα καϑέρποντα τὸν ἴουλον ἔχων, ἢ περὶ 

τὴν ὑπήνην ἀνέρποντα. ὑπηνήτης, ἐν ἦρι τῆς ὥρας, 
ἐν ἀκμῇ, ἐν ἄνϑει. εἶτα, παρηνϑηκὼς, παρηβηκῶς, 

C, "VE C 
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ἄφηβος, ἀφηβηκὼς, ἀπηνθηκῶς, ix μειρακίων εἰς 
ἄνδρα παραγγείλας, ἀνδριξόμενος, ἐντελὴς τὴν ἡλ- 
χίαν, ἔνακμος. iv τῷ μεσεύοντι τῶν ἡλικιῶν, ἐν τῇ 
κορυφῇ τῶν καϑ' ἡλικίαν ἀναβάσεων, εἰς ἀνδρῶν ἡλι- — — 
κίαν ὑπαλλάττων. γενειῶν, γενειάσκων, πώγωνος ὑπο-5΄ 
πιμπλάμενος, ἢ πωγωνίας, ὡς Κρατῖνος. προφερὴς 0b ὁ 
λέγεται ὃ τῷ μὲν χρόνῳ νεώτερος, τῇ δὲ ὄψει δος  — 
κῶν πρεσβύτερος. δκληφρὸς δὲ ὁ τούτῳ ὑπεναντίος, 
ὃν καὶ νεοειδῇ ἂν εἴποις. Θεόπομπος δὲ ὁ χωμικὸς 
ἐπὶ γυναικὸς εἴρηκεν αὐτό. τοῦ 10. 

11 * Περὶ νεανίσκων. 

ΝΝεανίδχος, νεανίας. ὃ δὲ νέαξ, εἶ γὰρ τῶν εἰρη: ' 
μένων ἐστὶν, ἀλλὰ κωμικώτερον ἂν εἴη. τὸ δὲ τούτων 
πλῆϑος, νεολαία. εἶτα ἀνὴρ ὃ τὴν μάχιμον ἡλικίαν 
ἔχων, τὴν ἐκ καταλόγου, ἀκμάζων, σφριγῶν, τὴν 15 
στρατεύσιμον ἡλικίαν ἔχων. ἐκ τῆς ἀπομάχου ἡλικίας, — 
ἐκ τῆς ἀμάχου, ἐκ τῆς ἀπολέμου, ἐκ τῆς ἀστρατεύ. ὁ 
του, ὑπὲρ τὸν pais scd ὑπὲρ τὰ ἑξήκοντα, γεγο- 
vog ἔτη. 

12 * Περὺ μεσηλίκων. ^20 

ΖΔημηγόρου ἡλικίαν ἔχων, προπόλιος, ὑποπόλιος, | 
μεσαιπόλιος, μεσῆλιξ, πολιός. τὸ δὲ πολιοχρόταφο,. 

ποιητικόν. ὠμογέρων, πρεσβύτης. ὅϑεν καὶ πρεσβεῖα 
γέρα, τὰ τοῖς πρεσβυτέροις διδόμενα. καὶ τὸ κατὰ 
πρέσβυν,. τὸ xa9' ἡλικίαν. O0 καὶ πρεσβύτερον. καὶ 95. 
πρεσβεύειν, τὸ τιμᾶν παρὰ Πλάτωνι. καὶ τὸ, οὐδέν 
ἐστι πρεσβύτερον, ἀντὶ τοῦ, οὐδὲν τιμιώτερον. 

15 * Περὶ γερόντων. 

Γέρων, πρόγηρος, γηραιὸς, ὡς Θουκυδίδης, xci —— 

᾿ἀντιφῶν. ἐσχατόγηρως, βαϑύγηρως. καὶ τὸ συνέ-80 
δριον αὐτῶν, γερουσία. καὶ γεροντικὰ λουτρὰ παρὰ 
Πλάτωνι. γεροντιαία παλαίστρα, γερόντειαι παλαῖ- 
στραι παρὰ ᾿Δρτιστοφάνει. τοὺς δὲ γέροντας καὶ 
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γεραιτέρους à Ἀυνόφῶν dm. Πλάτων δὲ εἴρηχό τινα 
καὶ γεροντοδιδάσκαλον. προσήχον δ᾽ ἂν τῷ γήρᾳ 
καὶ τὸ γηροτροφεῖν, γηροτροφεῖσϑαι, γηροκομεῖν, γη- 

φοτροφηθϑῆναι, ἐγγηροτροφηϑῆναι. " καὶ γηροτρόφοι, 14 
— Boi ἐγγηρᾶναι, καὶ καταγηρᾶναι. “Ὑπερίδης δὲ καὶ 
͵ γηροβοσκεῖν. εἴρηκε. καὶ "Alstug γηροβοσκυῖαν εἶπε. 

Ξενοφῶν δὲ τὴν ἀγήρατον δόξαν. “Ὑπερίδης δὲ τὸν 
ἀγήρατον χρόνον. Σοφοκλῆς δὲ τὸν ἀγήρω. καὶ 

τ΄ Πλάτων τὸν ἀγήρω κόσμον. Εὐριπίδης δὲ κόσμον 
10 ἀγήρω, καὶ ἄλλοι πολλοί. Θουκυδίδης δὲ τὸν ἀγή- 

gov, ὡς καὶ Εὐριπίδης τὴν ἀγήρων ἀρετήν. καὶ “η- 
μοσϑένης. τιμὰς ἀγήρως. 
Jp. 6-205 à; , 

OX di NS ioc. fr παλαιύτητος. 15 

Uo δἘρεῖς δὲ, πολυετὴς, μακρόβιος, μαχροβίωτος, | Moe 
15 καὶ μακροχρόνιος. Πλάτων γὰρ ἔν. Τιμαίῳ λέγει, μα- 

χφοχρονιώτερον. λέγοιτο δ᾽ ἂν χαϑ᾽ Ὑπερίδην καὶ 
ἐπὶ γήρως οὐδῷ, ἐπὶ δυσμαῖς βίου. ὡς ὑποφέρεσθαι: 
τὴν γλῶτταν, ὡς συγκεχύσϑαι τὸ φϑέγμα εἰς ἀδάφει- 
αν, ὡς παράφορον εἶναι τὴν φωνὴν, ὡς λελύσϑαι τὼ 

φυχεῖρε, ὡς ἀκρατῆ εἶναι διὰ γῆρας; ὡς ὑποτρέμειν τὼ 
πόδε, ὡς ὑπολισϑαίνειν, ὡς εἶναι παραφόρους, *ov1G 
στασίμους, οὐκ εὐσταϑεῖς, ἀπαγεῖς, σφαλεροὺς, ἀβε-: 
Batove, καὶ τὰ ὅμοια. ἕπεται δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ κω- 
μικὰ σκώμματα, χρόνος, xgovixog, κρονόληρος, πρεῦ- 

ρος χρόνου, νωδογέρων, τυμβογέρων, μακκοῶν, 
 παραβοῶν, παρανοῶν, παραγεγηραχὼς, παραφρονῶν, 
. ἐξεστηκὼς, ὑπὸ. γήρως, παρακεκινηκῶς ὑφ᾽ ἡλικίας, 
᾿ ̓παραλλάττων, ὑπὲρ τὰς ἐλάφους βεβιωκὼς, ἢ ἢ τὰς κο- 
E ἢ ταῖς νύμφαις ἰσῆλιξ, καὶ và ὅμοια. 

* Περὶ ϑηλειῶν. 17 
Ἐπὶ δὲ τῶν ϑηλειῶν τὰ μὲν πρῶτα μέχρι τοῦ 

D πολιοῦ κοινά. καὶ γὰρ τοῦτο κοινὸν ἀμφοῖν, ϑη- 
 Asv τε καὶ ἀῤῥένων. τὰ δὲ ἐφεξῆς, παιδίσκη, xó- 
ned κύρη, κορίσκιον. τὸ δὲ χοράσιον εὐτελὲς, ὥσ- 

ἵ 
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περ καὶ τὸ κορίδιον, καὶ πρᾶγμα δὲ, “χορίκιον.. 'κορι- 
κὸν ἐρεῖς τὸ παρϑενικὸν,. & καὶ μὴ λίαν.. δόκιμον. 
Φρύνιχος δὲ τὰς νέας μὲν ἀμφήλικας. λέγει, ἦσαν 
δὲ καὶ γυναικῶν ἀμφήλικες. Φερεκράτης δὲ, τὴν γε- 
ραιτέραν, ἀμφηλικεστάτην. ὡς καὶ Κραεῖνος,. ἀμφή-5 
dux γέροντα. ἐρεῖς δὲ, παρϑένορ,. ὡραία γάμου. 

18 “᾿Δριστοφάνης γὰρ, κυαμίξειν τὰς dapatovóag . ἔφη, 
ἄλλαι δὲ κυαμίξουσιν αὐτῶν. ἤγουν. πρὸς ἄνδρας εἰ- 
σὶν ἐκπετήσιμοι σχεδόν. μείραξ, μειρακίσκη, ἄγαμος, 
ἐπίγαμος, νεύγαμος, γυνὴ ἠνδρωμένη, κυδρουμένη, in 
ἀνδρὶ μεμιγμένη» νέα, ἀχμάξουσα νεᾶνις, ἀφηβηκπυῖα, 
παρηβηκυῖα, πρὸς γῆρας ῥέπουσα, γραῦς. καὶ ὡς 
᾿Ισαῖος, γεραιτέρα, “γραῖα. καὶ ὡς Θεόπομπος ὃ κῶ- 
quas , πρεσβῦτις, φίλουνος ; μεϑύση, οἰνοκάχλη, κο — 
χώνη. τὰ δὲ λοιπὰ, τὰ αὐτὰ τοῖς. ἀρσενικοῖς.. oiov , 15 
ἐσχατόγηρως, βαϑύγηρως, καὶ τὰ ἱῦμρεανυ o no 

19. " Περὶ δημάτων ἐσχηματισμένων ἀπὸ ἡλικιῶν. 6. 
“ῬΡήματα δὲ τῶν προειρημένων, κύειν, κυϊσκεσϑαι. 

ἐπὶ τῶν κυουσῶν γὰρ καὶ τοῦτο Πλάτων ἔταξεν, εἰ- 0 
πὼν iv Θεαιτήτῳ, κυϊσχομένη. τίχτουσα. κυεῖσϑαι, ψεν-30.. 

νᾶσϑαι, τίχτεσϑαι. εἰς ἐφήβους τελεῖν, παιδεύεσϑαι. 
τάχα δὲ καὶ τὸ παίξειν, καὶ ἡ παιδεία, καὶ τὸ παί- 
δειον μάϑημα παρὰ Πλάτωνι. καὶ ὁ παιδαφιώδης 

οοπαρὰ Νικοχάρει. " καὶ τὰ παιγνιώδη. παρὰ ᾿Ξενοφῶν- — 
τι. καὶ ἡ παιδαγωγία. παρὰ Πλάτωνι. Ἐρεῖς δὲ «025. 
ἡβᾶν, καὶ ἡβάσκειν, καὶ εἰς μειρακίων ἡλικίαν. ἐξαλ- 

λάττειν, ἀκμάζειν, σφριγᾶν, νεάξειν, νεανιεύεσθαι. 

Ξενοφῶν δὲ καὶ νεανισκεύεσϑαι i ἔφη. ̓ Δφιστοφάνης δὲ. 

νεανιεύεσϑαι τὸ τολμᾶν ἔφης. ἀφ᾽ οὗ «ἁυσίας «τὸ. 

νεανιευόμενοι. καὶ νεανίαι. ἀνδρίξεσϑαι δὲ ᾿άριστο- 380 

φάνης εἶπεν ἀνδροῦσϑαι, καὶ ἀνδριξόμενοι ἹὙπερίδης. a 

ὅϑεν ἀνδρείως, καὶ ἀνδρικῶς, ὡς Πλάτων. ὅϑεν ἀν- . 

δρικῷ χορῷ, ὡς ᾿Ισαῖος. καὶ ᾿Ιδοκράτης, ἀνδρωδῶς. 
91 ἐναριϑμεῖσϑαι τῷ καταλόγῳ. " εἶτα, παρηβᾶν,: ἀπαν- 

ϑεῖν, εἰς γῆρας προχωρεῖν, λευκαίνεσϑαι τὴν τρίχα,85 

jJ 
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πολιοῦσϑαι, γηρᾶν, γηράσκειν, ἀσϑενεῖν, ὑπονοστεῖν, 
παρολισϑαίνειν, ὑποτρέμειν, ἀκρατῶς ἔχειν αὐτοῦ, πα- 
ρῃωρῆσϑαι τὰ μέλη, λελύσϑαι τὰ ἄρϑρα, παραγηρᾶν, 
παρανϑεῖν, ἀλλοφρονεῖν, παραλλάττειν, ἐξεστηκέναι, 

᾿ δμαίνεσϑαι, παραφρονεῖν. ᾿χαὺὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀπὸ hee 
NON ipee δυνάμενα σχηματίξεσθϑαι: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ. 

* Περὶ τῶν μερῶν τῶν iv τῷ σώματι. 22 

Τὰ δὲ τῶν μερῶν ὀνόματα, τρίχες, τρίχωσις, τρί- 
1οχωμα, κόμη, χαίτη, λάχνη. χρηστέον γὰρ τῷ ὀνόματι, 
κἂν ποιητικόν. Φόβαι δὲ, καὶ ἔθειραι, καὶ σμήριγγεβ, 
καὶ ἕλιχες, τοῖς μέτροις προσήχουσι. γίνεται δ᾽ ἀπ᾽ 
αὐτῶν ὀνόματα, εὔϑριξ, εὔτριχος, καλλίτριχος, εὐϑύ- 
ϑριξ. καὶ ἀπότριχες, οἵ ἄνηβοι. "τετανόϑριξ, οὐλόϑριξ, 28 

15 οὐλοκάρηνος: καὶ οὐλότριχος παρ᾽ ᾿Ηροδότῳ. ᾿Δρχίλοχος 
καὶ ἀναστρέψας. τρίχουλον εἴρηκεν. ᾿Δττικοὶ δὲ oU- 
- apa τὰς τρίχας. οὐλοχύμος. μέντοι εἴρηται 

᾿ ἦάλέξιδι καὶ Φερεχράτῃ. οὐλοχέφαλος. ovAoxL. 

dili “Τελεσίλλα εἴρηκε. τὸν δὲ τοιοῦτον στραμ- 
30 βολοκομᾶν Σοφοκλῆς ὠνόμασεν. ἄμφω δὲ niic 

fitéstete, 

Mb *""Og« τὰ διὰ τριχῶν ἐχφερόμενα. 24 

. Azó μέντοι τῶν τριχῶν, τριχίαι ἰχϑύες, καὶ τρι- 

D itu. on ὑστριχὶς, ἡ μάστιξ. καὶ τριχοβρῶτες, ϑη- 
 95ρίδιόν τι σινόμενον τὰς τρίχας. καὶ τρίχαπτον δὲ φα- 

᾿ς €, πλέγμα ἐκ τριχῶν. Φιλωνίδης δὲ καὶ, ὦ πώγω- 
νος πολυτρίχου, ἔφη. φαίη δ᾽ ἄν τις, εὔκομος, εὐχό- 

μῆς, βαϑυχόμης, ξανϑοκόμης, μελανοκόμης, κομήτης. 
"κομᾶν, ἐπικομᾶν, εὐχαίτης, ̓ βαϑυχαίτης, καὶ τὰ ὅμοι- 95 

me ἀπὸ δὲ τῆς χαίτης x«i τὸ ἀναχαιτίζειν. ἀνασεσυρ. 
᾿ μένην ἔχων τὴν κόμην, ἀναφρίττουσαν. ὑπὲρ τὸ μέ- 

τῶπον, τῷ μεταφρένῳ περιῤῥέουσαν, περικεχυμένην 
᾿ τῷ τένοντι. οὐκ ἐσφηκωμένην, οὐχ ἔνδετον. περισχιξο- 
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μένην τῷ μετώπῳ, ἢ τῷ μεταφρένῳ. τοῖς ὥμοις προσ- 
παίξουσαν. ἐξηνεμωμένην κατὰ τῶν νώτων, 7 ἐπὶ 
τῶν νύτων. ro 

26 fo foe * Περὶ ψιλῶν. 
Φιλὸς τὴν κεφαλὴν, ἀποσεσυλημένος τὴν χαΐ-6 

την, ἄϑριξ, ἄκομος τὴν κεφαλὴν, ἄκοσμος, ἀπερικά- 
λυπτος. τὴν ἐκ φύσεως σκέπην τῆς κορυφῆς ἀποβαλ- 
λόμενος. τὸ ἐπὶ κεφαλῆς χρήσιμον περίττωμα ξημιω- 
9e, λειοκάρηνος, ἀπεξυρημένος. οἷον ἐν χρῷ κου- 
ρίας, κατὰ và φυλλοῤῥοοῦντα τῶν δένδρων. ἄπαν-10 
δήσας, ἢ τριχοῤῥυήσας. ἀπεψιλωμένος τὰς τρίχας, — 
φάλαντος, ἀναφαλαντίας, φαλαχρός. γυμνὸς τῶν τρι- 
χῶν. ψεδνὸς καϑ᾽ Ὅμηρον, καὶ τὰ 0, oem 

27 * Μέρη Wii 

Πλόκαμος; πλοκαμίξ. ἀφ᾽ ὧν καὶ αἵ τοῦ καπνοῦ 15 

σπεριστροφαὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς πλόκαμοι. βόστρυ- ! 
χος; βεβοστρυχωμένος. ἀφ᾽ οὗ καὶ διαβεβοστρυχωμέ- ᾿ 
vov παρὰ ᾿Δρχιλόχῳ. βοστρυχίξων. καὶ παρὰ “Ἄναξ 
λᾷ ἐβοστρύχιξον. εὐπλόχαμος, καὶ εὐβόστρυχος, d- 

οἢ βοστρύχοισι κομῶν, ἔφη. "τοὺς δὲ βοστρύχους καὶ 
vio ἅμα xoci γυνή. Φερεκράτης δὲ, ὦ ξανϑοτάτοιρϑο ᾿ 

κικίννους ᾿Δριστοφάνης xci Εὔπολις καλεῖ. οὗς καὶ | 
'παρωτίδας ὠνόμαξον. Κρατῖνος δὲ ̓ στημονίας κικίν- 

29 

vovg εἶπε, τοὺς στήμονι ὁμοίους ὑπ᾽ ἰσχνότητος. Φε- 
ρεχράτης δὲ τοὺς γυναικείους πλοχάμους, πλοκάδας 95 
καλεῖ. τὰς δὲ συνεστραμμένας τρίχας μετὰ ῥύπου, 
στόρϑυγγας ἡ κωμῳδία καλεῖ. χαὶ μὴν ὀπισϑοκόμαι 
μὲν Εὐβοεῖς, ἀκροκόμαι δὲ Θρᾷκες λέγονται. 

* Περὶ κουρᾶς καὶ τῶν κατ᾽ αὐτήν. 

Kovoüg δὲ εἴδη, κῆπος, σκαφίον, προκόττα, πε- 80 
ριτροχαλάτη. προκότταν δέ φασιν εἶναι ὅταν τὶς τὰ 
πρόσϑεν κομᾷ, οἷον τὰ πρὸ τῆς κοττίδος. Δωριεῖς 
δὲ τὴν κεφαλὴν οὕτω καλοῦσιν. oí δὲ οὐδὲ κουρὰν 
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οἴονται" εἷναι. τὴν προκότταν, ἀλλὰ αὐτὰς τὰς ὑπὲρ TO 
μέτωπον cgíyag. ἔλεγον δὲ καὶ πρὸς φϑορὰν, ἢ 

. φϑεῖρα κείρεσϑαι τὴν πένϑιμον κουρὰν, ὡς Εὔβου- 
. Aog ὁ χωμικός: ἐκαλεῖτο δέ τις κουρὰ καὶ Ἑχτόρειος 

ἐφήμερον κόμην. * Τιμαῖος δὲ τὴν xovoàv ταύτηνϑο 
προεστάλϑαι μὲν δεῖν περὶ τὸ μέτωπον λέγει, περιζε- 
χύσϑαι δὲ τῷ τραχήλῳ. ἔτρεφον δέ τινες ἐκ πλαγίου 
κόμην, ἢ κατόπιν, ἢ ὑπὲρ τὸ μέτωπον, ποταμοῖς," ἢ 

10 ϑεοῖς. καὶ ὠνομάζετο πλοχμὸς, ἢ σχόλλυς, ἢ σειρὰ 

τριχῶν: τὴν γὰῤ κοσύμβην ovx. ἂν προδοίμην. κο- 

καλεῖτο. δέ τὶ καὶ πηνήκη; ἐαὶ προκόμιον. προσϑετὸν, 
οὐ γυναιξὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν" ὃ ἐνδεῶς τρι- 

A5 χῶν ἔχοντες; εἰς κόμης λόγον πράττούσι. τὸν δ᾽ αὐ- 
τὸν «καὶ ἔνεριχον ὐνόμαξον." OL δὲ περὶ τὴν κόμην 81 
χειροτέχναι; κομμωταὶ, καὶ κομμώτριαι αἱ γυναῖχες. 
οἱ δὲ καὶ ᾿κερορπλάστας ἀὐτοὺς ἐχάλεσαν, ὅτι χέρας 
ἡ κόμη; ὃ «αὶ “Ὅμηρον δηλοῦν τινες ἔφασαν, εἰπόντα 

nin “Πάριν, κέρ᾽ erp ow ὅϑεν καὶ παρὰ Σοφοκλεῖ, 

᾿ ὀρϑόκερως. φρίκη, οἷον ὀρϑόϑριξ, καὶ χέρας. βοὸς, 
τὴν τρίχα. εὐϑετῆσαι. δὲ ἄλεγον πὰρ τρίχας, καὶ τὸ ὑ- 
πόσπειρον,, εἶδος τριχῶν πλέγματος. ὥσπερ καὶ σπεῖ- 
Qu. οὐ μὴν οὐδὲ P Pt éercmidi ue iie 

βοκεφαλῆς. ᾿ Oy o 

ὮΝ n) 

Ede enin ad τ τῶν Mode αὐτῶν. ...82 
- Τοὺς δὲ, “κουρέὰς. καὶ “χορσωτῆρας ἐχάλουν. ὧν 

É τὰ ἐργαλεῖα, κτένες, ξυρόν. ἡ δὲ ϑήκη, ξυροϑήκη, 
ἢ ξυροδόχη παρὰ τρια καλεῖται. καὶ μαχαιρί- 

δ, ἃ ἃς καὶ κουρίδας ὠνόμαξον. διὰ τοῦτο καὶ κόρσας 
po ἐχάλεσαν τὰς τρίχας, διὰ τὸ κείρεσθαι. “ἔλεγον 

- δέ τι οἵ κωμῳδοὶ καὶ κείρεσϑαι διπλῇ μαχαίρᾳ, i ἐπὶ τῶν 
 φμαλλωπιξομένων. lod δὲ μάχαιραν ταύτην xol ψαλί- 
δα χεκλήκασιν. ἀκαρὲς μέντοι τὸ μικρὸν λέγεται ,93 

86 διὼ σμικρότητα οὐκ ἔσει χεῖραι. ὅϑεν χαὶ ἀκαρὴς 
Pollux Fol. I. F 
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σϑένει. καὶ κείρειν, κείρεσθαι, κουρά. καὶ ἀποκεχαρ- 
μένον, ὡς ᾿Ὑπερίδης. καὶ ἀποχαρτέον, ὡς Εὔπολις. 
καὶ κουριᾶν δὲ τὸ κομᾶν ἔλεγον, ἀπὸ τοῦ δεῖσθαι 
κουρᾶς. ὥσπερ καὶ κουριῶν, ὁ αὐχμῶν, καὶ xouov.5 
iv χρῷ κουριδίοισιν, ἐν χρῷ κεκαρμένοι. παρακόμους 
δὲ τοὺς κομῶντας ἔλεγον οἱ κωμιχοί.. Φερεκράτης δὲ, ἢ 
ἐν χρῷ κουριῶντας. καὶ αὐχμεῖν δὲ τὴν κόμην “Ὅμη. — 
ρος λέγει, 1 

αὐχμεῖς δὲ κακῶς, καὶ ἀεικέα ἔσσαι.. 10. 

84" καὶ αὐχμᾶν. Φρύνιχος δὲ ὁ κωμικὸς αὐχμᾷς ἔφη. 1 
αὐχμηρὸν δὲ τὸν τοιοῦτον κέκληκε Ξενοφῶν, ὡς Πλά- β 

1 

καιρὸς, καὶ πλοῦς ἀκαριαῖος, ὁ βραχὺς, παρὰ Ζίημο- | 
1 

| 

τῶν αὐχμηρύότατον. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐναντίου “Ὅμηρος, 
λιπαροὶ κεφαλὰς, καὶ καλὰ πρύσωπα. 

ἐχτενισμένοι μὲν εἴρηκεν "AoylAoyog , καὶ ᾿Αναξίλαος, 15. 
| ἡμεῖς δὲ xvevifousv Τελέσιππον οἰχόσιτον. ᾿Αριστο- 

φάνης δὲ, λούσησϑε καὶ κτενίσησϑε πρὸς τὸν ἥλιον. ; 
διεχτενιόμένον δὲ ἐρεῖς, καὶ κτενίξευν, καὶ ἀκτένιστος,  — 

85 ὡς Σοφοκχλῆς. "ἔλεγον δὲ καὶ κεφαλὴν περίϑετον, ὡς 1 
᾿Δριστοφάνης. ὡς ἂν εἴποιεν oí νῦν περιϑετὴν ὥσπερϑο, 
καὶ περίϑετον κόμην. καὶ παραλελέχϑαι τὰς τρίχας, τὸ 
τὰς περιττὰς ἀφαιρεῖσθαι. ὅϑεν καὶ παρὰ Φερεχράτει, 
ἄσμηκτος, ἀπαράλεκτος. καὶ παραπλέκειν τὰς τρίχας, 
TO. ἀναπλέκειν. καὶ παφαπεπλεγμένη ᾿Δϑηνᾶ, ἡ ἄναπε. — 
πλεγμένη. καὶ ἑψήσασϑαι δὲ τὴν κόμην, τὸ καταχρῶ- 95. 
δαι ἔλεγον, καὶ τὴν κόμην ἡψήσατο. ἔλεγον δὲ καὶ 
ξανϑίξεσϑαι τὴν κόμην, καὶ μελαίνεσθαι. καὶ μέλασμα, 
τὸ τῆς κομης βάμμα. ὁ δὲ ᾿Ζπόλλων, ἀκερσεχόμης. 

KEOAAAION 4. 

865 “Περὶ κεφαλῆς καὶ τῶν ἔξω φανερῶν siia 80 
μερῶν. 

Ὑπόκειται δὲ τῇ κόμῃ, κεφαλὴ, καὶ δέρμα lio. 
φρόν TE καὶ κοῦφον ἐπιτέϑειται καταχδκεντημένον, ἡ 
φησι Πλάτων εἰς τὴν τριχῶν ἔχφυσιν. καὶ ὥσπερ φυ- 



II. 57. 88 

τὰ τὰς τρίχας ἐπάρδον τῷ ἔνδοϑεν πνεύματι: καὶ τὸ 
μὲν σύμπαν ὀστοῦν, καλεῖται κεφαλῆς κύτος. ἥρμοσ- 
ται δὲ ix συμβολῶν, ci καλοῦνται δαφαὶ, πριόνων 
δίχην ᾿δοντωμένων κατὰ τὰς προβολάς τε καὶ κοι- 

5 λότητας' εἰς ἀλλήλας ἐνηρμοσμέναι. "ἐχάλουν δ᾽ αὐτὰς 857 
ἰατρῶν παῖδες στεφανίτιδάς τε καὶ λαβδοειδεῖς, καὶ 
λεπιδοειδεῖς, καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα. καὶ ἐφιλονεί- 
xovv περὶ τοῦ πλήϑους αὐτῶν, εἴτε πέντε χρὴ τὰς 
ῥαφὰς ἀριθμεῖν, εἴτε πλείους, εἴτε ἐλάττους. πάντων 

10 μὲν ὁμολογούντων ἐλάττους εἶναι τὰς τῶν γυναικείων 

κεφαλῶν ῥαφάς. | Ἡροδότου. δὲ φάσκοντος κατὰ τὸν 
ἐν Πλαταιαῖς φόνον ἐν τοῖς Περσικοῖς νεχροῖς εὑρε- 

ϑῆναι κεφαλὴν μηδεμίαν σχοῦσαν ῥαφῆς συμβόλησιν. 
Ἐν δέ που καὶ "ἄρατος ἐν τοῖς ἰατρικοῖς, 88 

᾿ ἤδη γὰρ τότ᾽ ὄπωπα καρήατα πολλὰ μὲν αὕτως 

— μεσσατίης κορυφῆς μούνῃ συνεέργμενα γραμμῇ, 
- πολλαὶ δ᾽ ἀῤῥαφέες χεφαλαὶ πάγεν ἀνθρώποισι. ' 

τὴν μέντοι κεφαλὴν οἱ ποιηταὶ καὶ κωδείαν καλοῦ- 
,209 ἀπὸ τῆς τοῦ μήκωνος κεφαλῆς ὀνομάσαντες. κα- 

30) εἴται δὲ τὸ μὲν σύμπαν, πόλος, πρανίον à καὶ κόγ- 
ζος παρὰ Αυχόφρονι,. 

/ τυπεὶς σκεπάρνῳ κόγχον εὐϑέτῳ μέσον. 
, 

"παρὰ δὲ ᾿Δριστοφάνει σκάφιον, ...89 

| ἵνα uj καταγῇς σκάφιον πληγεὶς ξύλῳ. 
255 δὲ ἔγχοιλον αὐτοῦ, κορυφὴ, 0 καὶ μεσόκρανον iv 
᾿ τοῖς Ὀρφικοῖς ὀνομάξεται μέτροις. τὸ δὲ μεταξὺ τοῦ 
iviov καὶ τοῦ βρέγματος στεφάνην καλοῦσι. τὸ δὲ v- 
πὲρ τὸ μέτωπον, βρέγμα, xci βρεχμόν. τὸ δὲ ὑπ᾽ av- 

. τὸ προῦχον, μέτωπον. τὰ δὲ ἑκατέρωθεν, κροτάφους: 
D δὲ χκατύπιν, lviov, διότι ἀπ᾿ αὐτοῦ αἴ veg. ἐχπε- 
10. v. Ξὴ δὲ τελευταία τῶν τριχῶν περὶ τὴν κε- 40 

᾿ς φαλὴν περίοδος, στεφάνη, καὶ περίδρομος ἐπικαλεῖ- 
ται. τὸ δὲ ὑπὸ ταῖς ϑοιξὶ πᾶν, κρανίον. τοὺς δὲ κρο- 

τάφους ἔνιοι καὶ κόῤῥας καλοῦσιν, ἀντὶ τοῦ κόρσας, 
85ἤγουν κεφαλάς. καὶ τοῦτο εἶναι τὸ ἐπὶ κόῤῥης παΐίειν. 

F2 

7 
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καὶ “Ὅμηρον δὲ αὐτοῖς -“νομίξουδι σὐμμαρηυρεῖνν í &l- 
πόντα, j 

ἱπόρσην ἡ δ᾽ ἑτέροιο. διὰ κροχάφοιο d | 

41 κΝοσήματα κεφαλῆς. ὦ 1 $ 

Καὶ và μὲν τῆς κεφαλῆς νοσήματα, κεφαλαία,5 
καὶ κεφαλαλγία, ἡμικρανία, ἴλιψγος, σκοτοδινίασις, 
καὶ κοτοδινία. Πλάτων δέ φῆσιν, ἐσκοτώϑην, καὶ 
ἰλιγγίασα. καρηβαρία. καὶ καρηβαρικὸν ποτὸν, ἢ 
βρῶμα. τὸ δὲ ποιοῦν τὸ νόσημα, καρὸῦν ᾿δΔντιφῶν 
φησι. κεφαλαλγὲς σιτίον, ὡς τὸν τοῦ. φοίψικος ἐγκέ- 10 
φαλόν φησιν ὃ ᾿ξενοφῶν. καὶ καρηβαρικὸν, τὸ πά- 
9oc, Τηλεχλείδης. τὸ δὲ ὑπὸ μέθης καρηβαρεῖν»; καὶ 

| φηβαριᾶν ᾿Δφιστοφάνης. τάχα δὲ χαὶ τὸ καραδοκχεῖν εἴη 
ἂν ἀπὸ τοῦ κάρα πεποιημένον. κυρίως. ἐπὶ τῶν πα- 
ραφερόντων τὴν κεφαλὴν, ὡς μὴ βληϑεῖεν. εἰρήκασι 15 1 
δὲ oí κωμιχοὶ «αὶ χάτω. κάρα, γοδμῆτας, καὶ κραι- | 

παλᾶν. 

4977 | A Tagdvoua SEDIT: j 

Τὰ δὲ ἀπὸ κεφαλῆς ὀνόματα, περικεφαλαία, ἐγ- 
κέφαλος, παρεγκεφαλὶς, κεφάλαιον. ἐπὶ κεφαλαίων, 20 

συγκεφαλαιώσασθαι, σπιροσκεφάλαιον, κεφαλίδιον. ἐπὶ 
κεφαλὴν ὦσαι, ἐπὶ κεφαλὴν σπεύδειν, ὡς “γπερίδης. 
ἑτερεγκεφαλᾶν, ὡς ᾿Αφιστοφάνης, τὸ παραφρονεῖν. Τὰ 

δὲ ἀπὸ τοῦ χραψίου; κράνος, ἐπίκρωνον, ἐπικράνιον, ὁ 
περίκρανον. περίκραψον δὲ οἵ παλαιοὶ τὸ στέμμα ἐχάλουν. 95 ] 

48 καὶ ποτίκρανον, τὸ προσκεφάλαιον ol κωμικοί. "᾿Ζπὸ 0b — 
τῆς κορυφῆς, κόρυς, καὶ κορυφαία. λέγοι δ᾽ ἄν τις 
εὐκέφαλος, καὶ ὀξυκέφαλος, ὃ ὃν Ὅμηρος φοξὸν λέγει. 
μακροκέφαλος, ὡς τὸ ato “ιβύην ἔϑνος. κυνοχέφα- 
Aog, ὡς τὸ ξῶον. εὐρυμέτωπος, Ó καὶ μετωπίας ὄνο- 30) 
μαξόμενος, ὡς ᾿Δλκιβιάδης. ἐχινοχέφαλον δὲ Κρατῖνος 
τὸν Περικλέα εἶπε. Πλάτων δὲ, μῦϑον ἀκέφαλον.. ἐ- 
κλήθϑησαν δὲ xci δικόρυφοί τινες, οὖς καὶ uexQo- 
βίους νομίζουσι. ὲ ΠΡΏΗΝ 

“-} 
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(008 5539 Περὶ τῶν ἐντὸς τῆς κεφαλῆς. Ὁ 44 
. Τὸ δὲ ἔνδον iv τῇ κεφαλῇ, ἐγκέφαλος διπλοῦς 

χατὰ συμβολὴν, εὐρυνόμενος κατὰ τὴν βάσιν τὴν O- 
πισϑεν, 'προνεύων εἰς, τὸ πρόσϑεν. περιειλήφασι δὲ 

δαὐτὸν μήνιγγες δύο, ἡ μὲν ἔνδοϑεν ἐρυϑροτέρα, ἡ 
δὲ ἐξωϑεν στερεωτέραι. καλοῦνται δὲ καὶ εἰλαμίδες, 
διότι περὶ μυελὸν εἵλοῦνται. ὑπὸ δὲ τὴν τοῦ ἐγκεφά. 
λου βάσιν ἡ παρεγκεφαλὶξ, μυελὸς ἐγχεφάλῳ προσό- 

ἔοιος, πλὴν ὅσον ἐστὶ μᾶλλον ἐπίξανϑος T χρόαν. 
10* Καταλήγει δὲ εἰς τὸν πρῶτον σφόνδυλον, ὦ ἡ κε-45 
| φαλὴ περιστρέφεται. καλεῖται δὲ καὶ ἀκικρανίς. καὶ 
ἀπ᾽ αὐτῆς ὃ μυελὸς ἔοικεν εἷς τοὺς σφονδύλους ἐπιῤ- 
δεῖν, ὁπόταν ὑπὸ τοῦ λεπτοτάτου xal καϑαρωτάτου 

τῆς τροφῆς ὅ τε ἐγκέφαλος καὶ ἢ παρεγκεφαλὶς 
1δστρέφηται. ὑγρὸς δέ ἐστιν ὁ τοῦ ἐγκεφάλου μυελὸς 
- «ul ἀπαγής. ἀλλ᾽ οὐχ ὥσπερ ὁ τῶν ἄλλων ξώων συν- 
ἑστηκώς. Ἐχαὶ γὰρ τῷ ἐγκεφάλῳ δωροφοροῦσι τὴν 46 
τροφὴν, er παρὰ τοῦ λεπτοτάτου iv αὐτῷ 
αἵματος, καρδία « ἀπὸ τοῦ καϑαρωτάτου. τοῦ iy 

φοαὐτῇ πνεύματος. Τὸ δὲ ὑπὸ τῇ κεφαλῇ, μέτωπον, 
| χαὶ μετώπιον. ἀφ᾽ οὗ καὶ ἐν ἵπποις προμετωπίδιον. 
καὶ τὸ, weromt ἔταξαν τὰς ναῦς. καὶ κατὰ μέτω- 
πον, καὶ ἀντιμετώπους, καὶ μέτωπον τῆς φάλαγγος. 
καλεῖται δὲ καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ μετώπου δέρμα, προμε- 

25 τωπίδιον. αἵ δὲ iv αὐτῷ γραμμαὶ, στολίδεᾳ, καὶ ἀ- 
ἂν aL. "τὸ δὲ ὑπὸ τῷ μετώπῳ, πρόσωπον, ὃ uó.47 
vov ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων οὕτω καλοῦμεν. ἐπὶ ydg τῶν 
ξώων, προτομὴν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀρνίϑων ῥύγχος 
καὶ ῥάμφος. "Amo δὲ τοῦ προσώπου ὀνόματα, εὐπρόσ- 

80 (106, δυσπρόσωπος, ἀπρόσωπος, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ προσ- 
— οπεῖον, τὸ μορμολύχειον. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ πρόσωπον, καὶ 
᾿ προσωπίς. ἡ δὲ νέα κωμῳδία καὶ προσωποποιὸν εἴ- 
ρηκεν, ὃν ἡ ἀρχαία σκευοποιὸν ἐκάλει. "τὸ δὲ πρόσ-48 

πον, καὶ προσώπιον, ὥσπερ καὶ μορμολύκχειον. xal 
ϑδπροσωποῦττα δέ τι παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς ὠνομάζετο 

χαλκοῦν ἀγγεῖον, ἐχίνῳ παραπλήσιον, περὶ τὸ στόμα 
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ἔχον πρόσωπα 'λεόντων, ἢ καὶ βοῶν. ἀφ᾽ ὧν καὶ ὠ- 
νόμαστο. τὸ δ᾽ ἀποκεφάλισμα, κάϑαρσιν κάρας, QU- 
ψιν ὀδόντων, ἀποδόντωσιν ἔλεγον. ἐξομμάτωσιν, νί- 
ψιν ὀμμάτων ῥύπου. ἀποπροσωπίζεσϑαν δὲ; τὸ καϑαί- 
ρειν τὸ πρόσωπον εἶπε Φερεχράτης, οὐδὲ dz0z906-5 
ῳπίξεσϑαι κυάμοις.. 

49 * Περὶ ὀφρύων. 
Τὰ δὲ τοῦ προσώπου μέρη ὀφρὺς, ὀφρύες. καὶ 

ὀφρύων γεῖσσα, cL προβολαί. καὶ ὀφρύσιν ἀπογεισ- 
σῶσαί φησιν ὁ Ξενοφῶν. καὶ ὀφρύων τρίχωσις. καὶ 10 
ὀφρύες ἐπαιρόμεναι, καὶ δασυνόμεναι. καὶ τὰς ὀφρῦς 
αἴρων, ὁ ὑπερήφανος, ἢ ἀνασπῶν, ἢ αἰωρῶν, ἢ ἀνέλ- 
κῶν, ἢ συνέλκων, ἢ ἀνατείνων ὑπὲρ τὰ νέφη. καὶ τὰς 
ὀφρῦς δὲ συνάγων, ὃ φροντιστής. μεσόφρυον δὲ, τῶν 
ὀφρύων τὸ μέσον, ὃ καὶ μετώπιον ὠνόμαζον. ἔλεγον 15 | 
δὲ καὶ σύνοφρυς ἀνὴρ, καὶ γυνή. τὸν δὲ τοιοῦτον 

60 καὶ μίξοφρυν καλεῖ ὁ Κρατῖνος. Ἐκαὶ μὴν παρὰ τοῖς 
τραγῳδοῖς τὸ συνοφρυῶσϑαι, ἐπὶ τῶν λυπουμένων. 
παρὰ δὲ τοῖς κωμικοῖς τὸ νεύειν ὀφρυάζξειν εἴρηται. 
ὅπερ “Ὅμηρος ὀφρύσι νευστάξειν λέγει. καὶ ὀφρύας 90. 
δὲ χαλόῦσι τὰ ἀνέχοντα τῆς γῆς. ἤδη δέ τινες τῶν 
ἰατρῶν τύλους ὠνόμασαν ταύτας τὰς τρίχας. καλοῦν- 
ται δὲ τῶν ὀφρύων κεφαλαὶ μὲν τὰ πρὸς τῇ Qui 
μέρη, οὐρὰ δὲ τὰ πρὸς τοῖς κροτάφοις. πὰραφυλακχτέ- 
ov δὲ ὅτι καὶ συναποτίχτονται αὗται αἵ τρίχες, 406-95 

περ καὶ αἵ ἐν βλεφάροις. ὅϑεν μόνων ἀπέχονται — 
ξυρούμενον τὰς ἄλλας τρίχας οἱ τῶν Αἰγυπτίων 
ἱερεῖς. 

δι Περὶ ὀφθαλμῶν. 

Εἶτα ἐφεξῆς, ὀφθαλμοὶ, ὄμματα, ὄψεις. καὶ τὰϑ80 
ἀπὸ τούτων ὀνόματα, εὐόφϑαλμος. καὶ εὐοφϑαλμότε- 
ρος, ὡς Ξενοφῶν. εὔοπτος, ὀξυωπὴς, ὀξυωπίας, ὀξυ- 
δερχής. ὀξυδερχέστατον δὲ Ἡρόδοτος λέγει. ἀμβλυω- . 
πία. ἀφ᾽ ἧς ἀμβλυωπὸς παρ᾽ Ἑυριπίδῃ", ἀλλ᾽ ἔστι 
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ποιητικώτέρον. βέλτιον δὲ ὁ ἀμβλυωπῶν. ὀφθαλμία, 

παραβλὼψ,, φολκὸς, διάστροφος, στρεβλός. ὁ γὰρ 
στραβὸς ἰδιωτικόν. καὶ oí στραβῶνες iv τῇ νέᾳ 

iuda 
| ac Zhupogeà ἐνεργειῶν. 
5  "[Aog δὲ ὑπὸ τῶν ποιητῶν καλεῖται, καὶ ἰλλώ-δ2 
πειν ἐν τῇ κωμῳδία, τὸ παραβλέπειν, καὶ κατιλλώπειν, 
τὸ καταβλέπειν ἐπὶ χλευασμῷ. καὶ δενδίλλειν ὁ- 
μοίως τὸ τὼ ὀφϑαλμὼ παραβάλλειν. λέγεται δὲ καὶ 
ταυρηδὸν ὑποβλέπειν. καὶ ἀναβλέπειν μὲν εἰς τὸν ovga- 

10 vov, καταβλέπειν δὲ εἰς τὴν γῆν. ἀντιβλέπειν δὲ τῷ ἡλέρ, 
καὶ ἀντωπεῖν. δυσωπεῖσϑαι δὲ τὸ ὑποπτεύειν τὶ ἰδόντα. 
καὶ ὑπωπια τὰ ὑπὸ τοὺς ὦπας τῶν πληγῶν ἴχνη. 
Ἐχαλεῖται δὲ καὶ οὕτω τὰ ὑπὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς O6r&.93 
ἐφ᾽ ὧν καὶ τὰ ῥίνη. ταῦτα δὲ καὶ ὑποφϑάλμια ἐχά- 

15 λουν. καὶ παρωπὶς δὲ, ἡ καλουμένη τῶν γυναίων 

προσωπίς. καὶ παρώπια, τὰ παρὰ τοὺς ὦπας τῶν ἵπ- 
zov προβλήματα, & τινες κανϑήλια καλοῦσι. καὶ 03x), 
δι᾿ ἧς ἐστιν ἰδεῖν. καὶ ἐνώπια παμφανόωντά φησιν 
“Ὅμηρος τὼ ἐντὸς τῶν ϑυρῶν. oí δὲ τραγῳδοὲ προ- 

φονώπια, τὰ πρὸ τῶν ϑυρῶν. καὶ ἀνώπια, τὰ ἄνω, 
ἀπὸ τῶν ὠπῶν. * καὶ περιωπὴ, ἡ περιάϑρησις, ὡς 54 
Θουχυδίδης. ὀπαίαν δὲ οἵ ᾿Δττικοὶ τὴν κεραμίδα ἐκά- 
λουν, ἣ τὴν ὀπὴν εἶχεν. ἹΙπποχράτης δὲ ὀφθαλμὸν ἰλ- 
λαίνειν φησὶ, τὸν διάστροφον γενόμενον. xci ἀνίλλω- 

25u«, τὸ ἀνάβλεμμα. οἵ δὲ καὶ ἴλλους τοὺς ὀφθαλμοὺς 
 Ἰωνικῶς ὠνόμασαν. σιλλαίνειν δὲ, τὸ imi χλευασμῷ 

σείειν τοὺς ὀφθαλμούς. ὅϑεν καὶ τὸ χλευαστικὸν ποίη- 
μα, σίλλος. Ἔστι δὲ ἀπὸ τούτων, ὁρᾶν, προορᾶν, 
ὑφορᾶσϑαι, καθορᾶν, ὁρατὴ, ὁρατὰ, ἀόρατα, ὁρῶν, 

᾿ϑοχαὶ ὁρώμενος, ὡς Ξενοφῶν, καὶ 4ημοσϑένης, ὅραμα 
. τὸ ϑέαμα. "Πλάτων δὲ καὶ ἀνόρατον εἶπεν ἐν Τι- 55 

μαίῳ. παρορᾶν, παρεωρᾶσϑαι, ἐνορᾶν, ἐνεωρακὼς, 
παρεωραχῶς, περιορᾶν, ὑπερορᾶν, ἐφορᾶν. ἐκ τού- 
τῶν καὶ τὸ ἔφοροι, χαὶ ἐφορεία, καὶ ἐφορωμένους, 

86 καὶ ἐφορῶντας, ὡς Ξενοφῶν. καὶ τῆς ἐφορείας, ὡς 
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“υσίας. ἐνορᾷ, καὶ συνορῶν. καὶ 96a, καὶ θεᾶσθαι, 
καὶ ϑέαμα, καὶ ϑέατρον, καὶ ϑεατὴς, καὶ. συνϑθεατὴς, 
καὶ ϑεωρὸς, καὶ συνθεωρὸς, καὶ ϑεωρία, καὶ ϑεωρι- 
κὸν, καὶ τὰ τοιαῦτα, ὅσ᾽ ἂν ἀπὸ τοῦ ϑεᾶσϑαι λέγη- 
ται. οἵ γὰρ Πυϑῶδε, ϑεωροὶ, καὶ ϑεωρικὴ ὁδὸς, «015. - 
ϑεωρὶς ναῦς, ἀπὸ τοῦ πρὸς ϑεὸν ὀρούειν, ἢ ὁρμᾶν, 
ἢ ὁδεύειν λέλεκται. | 

56 *'4x0 ϑέας. 

57 

᾿σαύτως, ϑεατὸν, ἀϑέατον, ἀϑεάτως, καὶ οὐσία 
ϑεατή φησιν ὁ Πλάτων, . καὶ ϑεάτρια, καὶ συνϑεάτρια, 10 

ἡ παλαιὰ κωμῳδία. ἔστι δ᾽ ἐκ τοῦ βλέπειν, βλέμμα, 
ἀνάβλεμμα, παράβλεμμα, ἀπόβλεμμα, παρὰ Φρυνίχῳ 
τῷ κωμικῷ. ᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ βλέπος ἐκάλεσε, 
καὶ βλέπησιν. ἐκ δὲ τοῦ ᾿βλέμματος, βλέπειν, ἐμβλέ- 
z&w, καταβλέπειν, παραβλέπειν, ὑποβλέπειν, ἀναβλέ- 15 
πεῖν, ἀντιβλέπειν, ἀποβλέπειν. Ξενοφῶν δὲ καὶ τὰ 
ἀναβλέμματα λέγει ἀντιβλέψεις. ἀποβλεπόμενοι, καὶ 
ἀναβλεφϑῆναι. καὶ περίβλεπτος παρὰ ᾿Ιδοχράτει, ὁ 
ϑαυμαστὸς καὶ ἔνδοξος. καὶ ἀποβλεφϑῆναν ἐπὶ τοῦ 
ϑαυμασθῆναι Αἰσχίνης εἶπεν ὃ Σωκρατικός. 

κ᾿ 

P —-- C X .. πὐν.. αν πὲ TUNES OM C uM MR mun 

"Amo ὄψεως. 

"Owig, καὶ ἡ αἴσϑησις, καὶ τὰ ὄμματα. καὶ ὄψις 
ὁ ὄνειρος. ὄψομαι, ὀφθήσομαι, ὦμμαι,. ὡς ᾿Ισαῖος.. 
᾿Φντιφῶν δὲ καὶ τὸ ὀψόμενος εἶπε, καὶ τῇ ὄψει, οἷον 
τοῖς ὀφθαλμοῖς. καὶ ὀπτὴρ, καὶ ἄοπτα. εἴη δ᾽ ἂν ix95 
τούτων, ὑποψία, xol ὑπεροψία, καὶ ὑπερόψεσϑαν 
ὑπόπτως, αὐτόπτης, ὑπόπτης, ὑπερόπτης,. ὑπεροπτι- 
κὸς, καὶ ἀνυποπτότερος, ὡς Δυσίας. καχύποπτος, ὡς 
᾿Δἀριστοφάνης. καὶ ἀνύποπτος, ὡς Ξενοφῶν. καχυπο- -— 

δϑνόητος, ὡς Πλάτων. καὶ ἄοπτα, ὡς ᾿Αντιφῶν. "κάνϑ0 

ἀπερίοπτοι, ὡς Θουχυδίδης. οὗτος δὲ καὶ πρόσοψιν, 
καὶ πρόοψιν, καὶ δίοψιν, καὶ ἔποψιν εἴρηκεν. 'Hoo- 
δοτος δὲ καὶ ἄποψιν. ἐρεῖς δὲ καὶ δυσωπούμενος,ἨἮ 

καὶ παρώπται, παρόψονται. καὶ ὡς ̓ Ισοκράτης, περίοπτοι; — 
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καὶ περίβλεπτοι, καὶ ἀπόβλεπτος, καὶ ἀποβλεπτόμενος, 
καὶ αὐτόπται. καὶ σύνοπτον, ὡς ̓ ἀνδοκίδης, καὶ σύνοπτα. 
καὶ ὡς Ἰσαῖος, εὐσύνοπτα. καὶ ὡς “ἰημοσϑένης, ἐ- 

πόπτας. καὶ ἐποπτεῦσαι δὲ, iv μυστηρίοις. χαὶ dvs- 
 Smómzrévtov. Ὑπερίδης φησί. καὶ διοπτεύειν, Κριτίας 

᾿ς καὺ ᾿Δἀντιφῶν. ὁ αὐτὸς δὲ ᾿Αντιφῶν καὶ εἴσοπτοι. 
.. *igsig δὲ καὶ ὕποπτοι. καὶ προῦπτον, ὡς “΄ημοσϑέ- 59 

νης. Ἡρόδοτος δὲ κατόπτας. Ξενοφῶν δὲ καὶ ὀπτῆ- 

. Qag. εἴρηται δὲ καὶ ὀπτήρια τὰ δῶρα τὰ παρὰ τοῦ 
Ιοπρῶτον ἰδόντος νυμφίου τὴν νύμφην διδόμενα. 
Ἐρεῖς δὲ καὶ ἀμβλὺ ὁρᾶν, ὀξὺ βλέπειν. καὶ ἐξωμμα- 
τῶσϑαί φησιν ᾿Δριστοφάνης τὸν Πλοῦτον ἐν ᾿Δσκλη-. 
πιοῦ. καὶ βλέμμα εὔτονον, καὶ ἑστηχὸς, καὶ σῶφρον, 

ὑγιαῖνον, c y elei ἀνδρεῖον, ἀῤῥενωπὸν, 
15d. , 

* Περὶ Pétri ὀφθαλμῶν. 60 

ws τὰ ἐναντία, βλέμμα ὑγρὸν, ϑηλυχὸν, ἄναν- 
δρον, ϑῆλυ, ϑηλυπρεπὲς, γυναικεῖον, ἀχρεῖον, ἀνα- 
τετραμμένον, καὶ τὰ ὅμοια. Κτησίας δέ φησιν, ἀνὰ 

80 βάλλειν τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν τὸν Σαρδανάπαλον. 
προσήκοι δ᾽ ἂν τούτῳ τῶ μέρει, τυφλὸς, τυφλούμενος, 
πεπηρωμένος τοὺς ὀφϑαλμούς. πεπηρωμένον γὰρ ἐρεῖς 
μετὰ. προσϑήκης τοὺς ὀφθαλμοὺς, τὸν τυφλὸν, ὡς 

| ἄνευ προσϑήκης ἄδηλον ὃν, ὁποίου μέρους ἡ πήρω- 
25 σις. "ἀνάπηρος͵ δέ ἐστιν ὁ πᾶν τὸ σῶμα πεπηρωμέ-61 

voc, ὡς ᾿Ισαῖος ἐν τῷ κατὰ ᾿Δἀριστάρχου, κατέλιπεν 
|. ἐν τῷ χωρίῳ γέροντας, καὶ ἀναπήρους. εἴρηκε δὲ XA- 
^ νοφῶν καὶ οὐδετέρως, ἀνάπηρα. Κρατῖνος δ᾽ ἐν 

É lliovro καὶ ἀναπηρίαν. τάχα δὲ καὶ τὸ ἔμπηρα τού- 
| θυ τως προσήκει καὶ ἄπηρα. ᾿οφϑαλμὸς δὲ λέγοιτ᾽ ἂν, 
? 77 γλαυχὸς, γλαυκίων., χαροπὸς, μελανόμματος, 

/ μυωπίας, μελανόφϑαλμος, ἕτερόφϑαλμος. "τὸ δὲρο 
μονόφϑαλμος παρὰ Ἡροδότῳ, ἐπὶ τῶν ἐκ φύ- 
6:09 ἕνα ἐχόντων ὀφϑαλμόν. οἷον, Κυκλώπων, καὶ 

35᾽ Δριμασπῶν. ἹῬηϑείη δ᾽ dv, τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξο- 
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ρύττειν, καὶ κοιλαίνειν, σβεννύναι, βαϑύνειν, κενοῦν, 
ὁπαράσσειν, ἐκ πυϑμένων ἀνασπᾶν, ἀνέλκειν, καὶ τὰ ὅ- 
μοια. καὶὀφϑαλμὸς ὕφαιμος, ταραχώδης, καὶ κοιλόφϑαλ- 
μος, καὶ κοιλοφϑαλμιῶν, ὁ ἐξόφϑαλμος. καὶ κυλοιδιῶν, 
xci ἐποφϑαλμιῶν, ὃ φϑονῶν. καὶ ἐποφϑαλμιᾶν, τὸ im-5 
ϑυμεῖν τινος. καὶ ἐνοφθαλμιᾶσϑαι, τὸ ἐπιϑυμεῖσϑαι, 

63 Γπερίδης. * A&yowro δ᾽ àv, ὀφθαλμοὶ λάμποντες, 
φωσφόροι. ὡς καὶ Πλάτων, φωσφόρα ὄμματα. στίλ- 
βοντες, ϑυμοειδεῖς, πυρώδεις, μαρμαρυγὰς ἀφιέντες, αἴ- 
γλην, αὐγήν. ἡδεῖς, ἐπαγωγοὶ, ἐπέραστοι. καὶ τὸ ἀπ᾿ αὖ- 10 
τῶν ἀποῤῥέον, ἵμερος. τὸ δὲ λυύμενόν vs καὶ καταῤ- 
δέον ἐκ τῶν ὀμμάτων ὑγρὸν, δάκρυον. ἀφ᾽ οὗ τὸ δα- 
κρῦσαι, ἀποδακρῦσαι, καταδακρῦσαι, φιλόδακρυς, πο- 
λύδακρυς, ἄδακρυς, ἀδακρυτί. καὶ ὁ παρὰ τοῖς ποιη- 
ταῖς ἀρίδακρυς. καὶ ἀδακρύτους, ὡς ᾿Ισοκράτης. 15 

64* καὶ “Ὅμηρος, ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε. δακρυῤῥοοῦντας 

65 

δὲ "άλεξις. Ἐρεῖς δὲ καὶ κλαῦσαι, ἀνακλαῦσαι, ἀπέ- 
«Antv, ὡς Ἡρόδοτος. ἀνακλαύσασϑαι, κλαυϑμυρίξε- 
σϑαι, χλαυϑμὸς, κλαυϑμυρισμὸς, ὡς ᾿Ισαῖος. παρὰ 
δὲ Πλάτωνι καὶ κλαυϑμονή. ἄκλαυσος δὲ, παρ᾽ ὋὉμή- 90 
ρῳ, καὶ Σοφοκλεῖ δακρύων, κλαυϑμυριξόμενος. κλᾶυ- | 
σεῖσϑαι δὲ οἵ κωμικοί. κλάειν, καὶ κλαυσιᾶν, τὸ κλαῦ- 

Gu, ϑέλειν. κλαιήσειν δὲ, Δημοσθένης. Ξενοφῶν δὲ 
xal κλαυσίγελως. εἴρηται δὲ ἐκ τοῦ παρ᾽ Ομήρῳ, 

δαχρυόεν γελάσασα. | 25 

* Περὶ νοσημάτων ὀφθαλμῶν. 

Νόσημα δὲ ὀφθαλμῶν, ὀφϑαλμία. ἐπιτάραξις ὀμ- 
μάτων, παρὰ Πλάτωνι γλαμᾶν, καὶ λημᾶν. νυκτά- 
λοψ, καὶ ἄργεμος, τὸ λεύκωμα. καὶ ὁ τοῦτ᾽ ἔχων ἄν- 

ὥϑρωπος, ἐπάργεμος. ᾿Δριστοφάνης δὲ σῦκα τὰ ἐν 80 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἕλκη λέγει. ὀκνιπὸν δὲ, τὸν ἀμυδρῶς 
βλέποντα. καὺ Σιμωνίδης ὁ ἰαμβοποιὸς, ἢ ica 

ἢ τὶς δκνιπὸς, ἢ μέγα βλέπων. 
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AA -.* Περὶ βλεφάρων καὶ τῶν περὶ αὐτά. 66 
᾿Μίρη δὲ ὀφϑαλμοῦ, βλέφαρα μὲν, τὸ ccs 

vov'Bioss; καὶ GvyxAsiov τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἃ καὶ κα- 
λύμματα καλεῖται. ὧν τὰ ὑπεράνω, σκύνια. ὅϑεν καὶ 

στὰ περὶ τὰς ὀφρῦς γεῖσσα, ἐπισκύνια. καὶ κύλα δὲ, 
καὶ ἀνάχυλα, καὶ ἐπικυλίδες. ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ χυλοι- 
διᾶν. oí καὶ κύλον μὲν, τὸ κάτωϑεν βλέφαρον, τὸ δὲ ὁ 
ἄνωθεν, ἐπικυλίδα, ἢ κυλίδα. "τὰς δὲ ἐπὶ τῶν βλε- 67 
φάρων γραμμὰς, οἷον, ῥυτίδας, ἔλιγγας οἱ ποιηταὶ 

10 λέγουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν βλεφάρων ἐρεῖς, μῦσαι, καὶ ἐ- 
πιμῦσαι, καὶ καταμῦσαι, συμβαλεῖν τὰ βλέφαρα, καὶ 
ἐπιβαλεῖν, καὶ καταβαλεῖν, καὶ προσβαλεῖν, καὶ κλεῖ- 
Gat, καὶ ἐπικλεῖσαι, καὶ nim καὶ σκαρδαμύξαι 
λέγουσι. καὶ ἀσκαρδαμυκτὶ, Ξενοφῶν. ἀσκαρδαμύτ- 

 15T&w, καὶ ἀσκαρδάμυχτος, ᾿Δριστοφάνης. καὶ Gvve- 
λεῖν δὲ βλέφαρον, τὸ κατανυστάξαι. " μεμνῆσϑαιδ8 
δὲ χρὴ ὅτι ᾿Δριστοτέλης ἔφη μὴ δύνασθαι συνελθεῖν 
βλέφαρον ῥαγὲν, ὥσπερ οὐδὲ πόσϑην, οὐδὲ γνάϑον. 
βλεφαρίδες δὲ λέγονται αἱ ἐχπεφυκυῖαι τῶν βλεφά- 

φορῶν τρίχες, οὐ κόσμος τοῖς ὀφθαλμοῖς μόνον, ἀλλὰ 
καὶ κατὰ χρείαν ἔχουσαν τὴν προβολὴν, ὡς τὰ mQoG- 
πίπτοντα λυπηρὰ ἀποστέγοιεν, καὶ τὰς ὄψεις κατευϑύ- 
ψουσαι, μὴ ἐῷεν πλανᾶσϑαι. διὰ τοῦτο καὶ ὁ 950g! 
ἰχϑύσι μὲν οὐδὲ βλεφάρων μετέδωκεν, " ὄρνισι δὲ 69 

φῇ βλεφάρων uiv, οὐ μέντοι καὶ βλεφαρίδων᾽" τοῖς &A- 
λοις ξώοις καὶ βλεφαρίδων μὲν, ἀλλ᾿ οὐχ ἑκατέρωϑεν" 
τὰ γὰρ κάτω βλέφαρα ψιλὰ αὐτοῖς τριχῶν. ὅϑεν καὶ 
ὁ Σίμων τοῦτο ὄνειδος τῆς ἀμαϑίας Μίκωνι προήνεγ- 

κεν, ὅτι καὶ τὰς κάτω βλεφαρίδας προσέγραψεν ἵπ- 
L που γραφῇ. ὧν δὲ μερῶν αἵ βλεφαρίδες. ἐκπεφύκασι, 

τ χαλοῦνται ἔλυτρα, καὶ ἐντριχώματα, καὶ ógyol, καὶ 

᾿ v 

TU * Περὶ τῶν ἐντὸς τῶν ὀμμάτων. 70 

᾿Ὀμμάτων δὲ τὸ μὲν ἐν μέσῳ μέλαν, κόρη. ἧς 

363 αὐγὴ, γλήνη. καὶ ὁ περυϑέων αὐτὴν κύκλος, γραμ- 
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μὴ κυκλοτερὴς, καὶ ἧρις. τὸ δὲ μετὰ τὴν κόρην λευ- 
κὸν ἅπαν, σφενδόνη, καὶ λογάς. τὰ δὲ μέρη vOv ὁφ- 
ϑαλμῶν, χιτῶνας ἐκάλεσαν οἵ ἰατροί: τέσσαρες δέ si- 
6L τὸν ἀριϑμόν. καὶ καλεῖται Ó μὲν ἐξώτατος, κερα- 
τοειδὴς, ὅς ἐστι λευκὸς, στερεὸς, δυσδιαίρετος ; weit | 
ρώδης, χονδρώδης, παχὺς, διαφανής. ὃ δὲ ὑπ᾽ αὐ — 
τὸν δεύτερος, δαγοειδὴς, ἢ ῥοδοειδὴς, ὅς ἐστι δασὺς, 

ΤΊ αἱματώδης, χαροειδὴς, ἢ χοροειδὴς, ἐχτετρημένος. " ὁ 
δὲ τρίτος, φαχοειδὴς καλεῖται, καὶ κρυσταλοειδὴς; 
καὶ ὑαλοειδής, ὁ δὲ τέταρτος, ἀραχνοειδὴς,,. καὶ ἐμ- τὸ 
φιβληστροειδής. τά ys μὴν ἔγκοιλα τῶν ὀφθαλμῶν, 
κόγχοι, καλοῦνται, ὁ παρὰ τοῖς βλεφάροις. περίδρο-. 
og. τὰ δὲ ἑκατέρωϑεν τῶν βλεφάρων ἄχρα, χανϑοί. 
ὧν ai δέξαι, ἐγκανϑίδες, ἢ ἐπικανϑίδες. καὶ οἱ μὲν 
πρὸς τῇ Oui, ῥαντῆρες, καὶ πηγαὶ, ὅτι καὶ ἀπ᾿ αὐ-15 
τῶν τὸ δάκρυον ἔρχεται. ob δὲ ὑπὸ τοὺς κροτάφους, 
παρωπίαι. τὰ δὲ παρὰ τῇ κόρῃ μέλανα, πεσσοί. ὁ δὲ 
ὑπὸ τὴν ἴριν κύκλος, ὁ τῷ λευχῷ προσιῶν, ἅλως. τὸ 

δὲ καταλῆγον τῶν λογάδων, πρέμνον καλεῖται. dé» δὲ, 
πᾶσα ἡ τῶν ὀφθαλμῶν περιγραφή. - 73 20 

79 * Περὶ ῥινὸς καὶ ὀσφρήσεως. : 

“ῬΡὶς, καὶ μυκτὴρ, καὶ μυκτῆρες, παρὰ δὲ Toig: 
ἰατροῖς καὶ πὰ παρὰ δὲ Σοφοκλεῖ οἵ αὐτοὶ. 
καὶ ue 09:v ἴσως καὶ iv vj κοινῇ χρήσει λύχνος 
δίμυξος. καὶ ἐν τῇ κωμῳδίᾳ τὸ προμύξαι τὸν λύχνον 95 

προβῦσαι.. ἀνατέτρηνται δὲ oí μυκτῆρες δύο αὐλοῖς; 
εἰς ὁλκὴν πνεύματος. καὶ εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἀναδι- 
δοῦσι τοῖς αὐλοῖς. ὁδὸν δὲ εἰς τὴν ὑπερώαν ἔχουσι, 
x«9' ἣν τρυπήμασιν εἰσρεῖ τε καὶ ἐχρεῖ τὸ πνεῦμα. 

78" Pwóg δὲ σχήματα, γρυπὸς, ἐπίγρυπος, ὃν καὶ βα-30 
σιλικὸν οἴονται. σιμὸς δὲ, ὃν εὔχαριν νομίξουσι. Tc 

τῶν δὲ καὶ σιμοπρόσωπον εἶπεν ἐπὶ ἵππου. καὶ ἀνα- 
΄σιμήνασϑαι λέγουσι τὸ ὀσφρώμενον τῷ ὀχήματι τῆς 

ῥινὸς ᾿μυσάξαδϑαι. ἐπὶ δὲ τοῦ σιμοῦ φαίης ἂν ὡς ἔ- 
στιν ἡ δὶς ἔκ. μέσων κοίλη. ὥσπερ ἐπὶ τοῦ γρυποῦϑ8δ᾽ 
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δὶς καμπύλη. ἐὔριν, εὐϑύρις. καὶ ἐπὶ τοῦ εὐθύρινος, 

δικαία ῥὶς, εὐϑυτενὴς » ἐξίσου τὸ πρόσωπον͵ διακρί- 

γνουόσα. "παραπέμπει γὰρ καὶ εὐθύνει τοὺς ὀφϑαλ- 74 

μοὺς τῇ καϑ᾿ ξαυτὴν ἀνοχῇ. αἴσϑησις. δ᾽ ἐστὶν ὁσ- 
δφρήσεως, χαὶ ἀέρος εἰσροή. 4£yoig δ᾽ dv ἀπὸ δινὸς, 

Eos ἄρινος, καὶ δινηλατεῖν, τὸ τὰς ὀσμὰς ἕλκειν. 
καὶ ῥινηλάτην κύνα, ὴ τραγῳδία. καὶ κατ᾽ ἄλλην χρείαν, 

φρᾶσϑαι, τὸ τὰς ὀσμὰς ὑποδέχεσϑαι, ἕλκειν τὰ προσ- 
φερόμενα πνεύματα τῇ ῥινὶ, τῇ εὐωδίᾳ εὐφραίνεσθαι, 

10 τὴν δυσωδίαν ἐχτρέπεσθϑαι, τὰ εὐώδη ἐϊδέναι: * 4j μὲν οὖν 75 
αἴσϑησις ó ρησιρ. καλεῖται. τὸ δὲ δι᾽ αὐτῆς, ὀσφραΐνε- 
ὅϑαι, αἱ», τανε περ ὀσμώμενος. καὶ ὀσμὴ δὲ 
ἐρεῖς, καὶ πνεῦμα, καὶ αὔρα. καὶ ὄζει, καὶ ὅδωδεν: 
ἀλιῥοφἀθη δὲ xal ὀξήσει εἴρηχε. πνεῖ εὐῶδες, δὺδ: 

15ῶδες, καὶ εὔπνουν, καὶ εὔοσμον. καὶ εὔπνοια, εὖ: 
οπιοσμία, εὐοδμία, δυσοσμία, δύσοσμον, δυσωδία, xa- . 

ία. ἡ δὲ ὀδμὴ καὶ εὐοδμία δοκεῖ uiv. τοῖς. πολ- 
καλὰ ὀνόματα. ἔστι δὲ ποιητικά. "ἐν 0iTG 

E καταλογάδην, "Iowxà καὶ Αἰϊολικά. παρὰ δὲ 
᾿ἀντιφῶντι. μόνῳ, ὀσμὰς καὶ εὐοσμίαν. εὕροι τις ἄν. 

di ads μὴν καὶ ὀσμυλία ἰχϑύων τὶ γένος, ἡ ὑπὸ πολ. 
ὧν ὄξαινα καλουμένη. πολύποδος δέ ἐστιν εἶδος, E. 

qo" | τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν πλεκτανῶν αὐλὸν 
ὅδες πνεῦμα ἀφιέντα. τραπόμενον εἰς τοὔψον λα- 

25 (civ. ὀσμυλίδια, καὶ μαινίδιαν, καὶ σηπίδια, ὥς g9- 
wm, ̓Δριστοφάνης. ἐρεῖς δὲ, εἰσχρίνεται κατὰ τὰς ῥῖ- 
νας τὸ πνεῦμα, εἰσρεῖ, ἐκρεῖ, εἰσχεῖται, προχεῖται, 

γέομεν, ἐκπνέομεν, εἰς τὸν ἀέρα ἀναπνέομεν. " καὶ TT 
᾿ ἀναπνοὴ, παρὰ Πλάτωνι. ἡ πνοὴ δὲ ἐπὶ φυσήματος. 

| ἢ ἀνέμου, παρὰ Θουκυδίδῃ. καὶ μυχτῆρες εὐπνοώτε- 
0L παρὰ Ξενοφῶντι. ἐρεῖς δὲ, δοκιμάξομεν τὰς ὁσ- 

μὰς, διαχρίνομεν τὰ πνεύματα, πνεῦμα εἰλικρινές. 

καὶ οἶνος ἀνϑοσμίας, εὐώδης. τὸ δὲ ἐξ ἀρωμάτων 
πνεῦμα, εὐῶδες. ἡ ἐν τοῖς τράγοις δυσωδία, ὥσ- 

“μὰ Ael ἡ ἐν ταῖς μασχάλαις, κιναύρα καλεῖται. 
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καὶ γράσος δὲ εἴρηται ἀλλαχοῦ, καὶ ἐν Πόλεοιν Εὐ. 
πόλιδος. 

* Περὶ νοσημάτων δινός. | 

Nóóqua δὲ ῥινὸς, τὸ uiv ἐκ φύσεως, κόρυξα, 

καὶ κατάῤῥους. τὸ δὲ δυσίατον, πολύπους. τὸ δὲ δεῦ-5 
μα, μύξα κατὰ ᾿Ἱπποχράτην, χόρυξα κατὰ ᾿Δττικούς. 
τὸ ταύτην ἀφαιρεῖν, ἀπομύττειν. τὸ δὲ ἀπεμύττετο, 
τὸ ὑλίξεσϑαι τὰς éivas, ἔφη Κρατῖνος. ἤδη δέ τινες 
τῶν κωμικῶν τὸ ἐπὶ κέρδει ἐξαπατᾶν. ἀπομύττειν͵ r 
εἶπον. μυχτηρίξειν δὲ Δυσίας. καὶ τὸ μυσάττεσθαι, 10 
ἀπὸ τοῦ τῷ μυκτῆρι ἐνδείχνυσϑαι τὸ δυσχεραίνειν. 
γίγνεται δὲ διὰ μυχτήρων καὶ τὸ ῥέγκειν. καὶ τὸν et 
gova τινὲς μυχτῆρα καλοῦσι. καὶ μυκτηρισμὸν τὴν ἐξ- 
ἀπάτην Μένανδρος. , ; 

79 * Περὶ τῶν τῆς δινὸς μερῶν. e 15 

80fov, διάφραγμα ῥινός. "τὸ δὲ ὑπὲρ αὐτὸ προῦχον. 
σαρκῶδες, ὡς ἐπὶ τὸ χεῖλος φέρον, κίονα. τὸ δὲ ἀ- ὁ 

7 φος αὐτῶν, Aqvol. αἵ δὲ ὑπὸ τῇ δινὶ τρίχες, "s 

81 

Τῆς δὲ divià μέρη, τὰ μὲν χοιλώματαᾶ, 4) fci, — 
μυχτῆρες, μυξωτῆρες, ὀχετεύματα. αὐτῆς͵ δὲ Ὁ τῆς QU — 
νὸς τὸ μὲν ὑπὸ τὰς ὀφρῦς 1, 19u05, δι᾿ οὗ διηϑεῖται 
τὸ πνεῦμᾶ. τὸ δὲ μέσον χόνδρος. τὰ δὲ ἑκατέρωθεν. | 
ἐπὶ τὰ μῆλα νεύοντα ὀστώδη, δινὸς ῥάχις. τὸ δὲ τὰ 30 
τρυπήματα διαιροῦν ὥσπερ τειχίον, κίων, καὶ διά: 
φραγμα;, καὶ στυλίς. ἔνιοι δὲ, τὸ μὲν ἔνδον διατειχί- 

χρορίνιον ὅλον, σφαίριον. καὶ τὰ μὲν ἔξωϑεν. toU 25 
. δφαιρίου ἑκατέρωθεν, ὑπῆναι, 7 πτερύγια. τὰ δὲ Ev- — 
δοθὲν, uUi, τε καὶ ϑαλάμαι, ὡς εἴρηται. τὸ δὲ ἔδα- ; 

ὑποῤῥίνιον, προπωγώνιον, πρώτη βλάστη. αἵ πρὸς 
τῷ κάτω χείλει, πάππος. τὸ δὲ ἐξ ἀμφοῖν, dap «- 30 

πὸ δὲ ῥινὸς ὀνόματα, εὔρινες κύνες, καὶ ἄ ἄρινες. 

ἘΠερὶ ὦὥτων καὶ τῶν κατ᾽ αὐτά. 

Καὶ μὴν ἐπί γε τὰ ὦτα ἀνιόντων, αἵ, μὲν. ὑπὲρ 

τὸ μέτωπον περὶ τοὺς χροτάφους σάρχες, μύες. καὶ 
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χέρατα δὲ τινες αὐτοὺς ἐκάλεσαν. τὰ δὲ ὦτα, dxoaí. 
ἀλλὰ καὶ τὸ ἄκουσμα, ἀκοή. ἀκούειν, καταχούειν, U- 
πακούειν, παραχούειν. ὑπήκοοι, κατήχοοι, εὐήκοοι, 

δυσήχοοι,, ὀξνήχοοι, βαρυήκοοι, αὐτήκοοι. καὶ ἐξ 
5 αὐτῶν σχηματιξόμεναι λέξεις, ἀξιάχουστον, ἀνηκουστῶ, 
ἀνήκουστον, ὡς Ξενοφῶν. " ἀνή ἀνήκοος, ἀνηκουστία, ἄκουσ- 82 
μα, ὀξυηκοῖα. Mire d Fipdage εἶπε. καὶ ἀκροατὴν 
δὲ Ξενοφῶν. φαῦλον δὲ ὁ Μενάνδρου ἀκουστὴς 
ἀντὶ τοῦ ἀκροατής. Πλάτων δὲ ξυνήκοοι. καὶ εἰσα- 

τοχοῦσαι. καὶ εὐήκοος γενοῦ, iv εὐχῇ παρὰ Φρυνίχῳ 
τῷ κωμικχῷ. κωφὸς, χκωφότης, κυψέλη. καὶ κυψελὶς, 
ὁ ἐμφράττων. τὴν ἀχοὴν ῥύπος. τὸ δὲ ἐμπεπλῆσϑαι 
τὴν ἀκοὴν, ἐπὶ τὸ ταῖν χεροῖν φραγῆναι. * xal ἐπιλα-88 
βεῖν δὲ và ὦτα, πεφράχϑαι τὰ ὦτα, καὶ διατεϑρύλ- 

"ur μου τὰ ὦτα. ἐπὶ δὲ τῶν iv γυμνασίοις πληγῶν, 
᾿τὰ ὦτα κατεαγέναι. καὶ ὠτοκάταξις. ὠτογλυφὶς δὲ εἴ- 
ρηται παρὰ Πλάτωνι τῷ κωμικῷ ἐν Συμμαχίᾳ, σὺν 
ἐλαίῳ ὠτογλυφίδα λαβοῦσα, ἀνασκάλλεται. ἀμφωτί- 
δας δὲ εἶπε Πλάτων ὁ φιλόσοφος. καὶ νεὼς δὲ ἐπω- 

φοτίδες ὠνομάζοντο καὶ ἀμφωτίδες. ἐνώτια μέντοι καί 
| ἔστιν ó κόσμος ἐν τοῖς ὠσὶν, ἃ καὶ ἐλλόβια, καὶ ἕ- 

λικτῆρες. "ἐχαλοῦντο δέ τινες ὦτα καὶ ὀφθαλμοὶ βα-84 
σιλέως, οἱ τὰ λεγόμενα διαγγέλλοντες, καὶ τὼ ὁρώμε- 
να." ἀπὸ δὲ τούτων τὸ ὠτακουστεῖν πεποίηται. Aloyt- 

Ξόνης δὲ ὁ “Σωκρατικὸς καὶ ἐπ᾽ ἀμφότερα τὰ ὦτα κα- 
- ϑεύδειν ϑεύδειν λέγει. καὶ ἡ ὀπὴ δὲ τῶν ὥτων ἡ παραπέμ- 

πουσα τὴν φωνὴν εἰς τὴν ψυχὴν, σκολιὸς πόρος τῆς 
ἀκοῆς λέγεται. μετὰ δὲ τοὺς ̓  κροτάφους δύο "e 
Ἵ εἶσι πλαγίων συμβολαὶ, περιειληφότων τὰ ὦτα᾽ " ὀνο- 85 

“δὲ, ξυγώματα, καὶ χκαρκῖνοι. τῶν γὲ μὴν 
 Gvov ἡ μὲν ἔξωϑεν περιβολὴ, κ | ofa, ἡ δὲ Evüo9zv, 
σκάφος. καὶ τὸ μὲν ἐπὶ τοὺς χροτάφους ἐπικλινὲς, 
πχερύγιον. τὸ δὲ κάτω, óc. τὸ δὲ ἔνδον, κυψέλη, 
ἀφ᾽ ἧς καὶ ὁ ῥύπος οὕτω ἴται. τὸ δὲ κοῖλον, ἀ- 

βοσταχός. τὸ δὲ ὥσπερ ἔδαφος, κρότων. τοῦ δὲ κοῖλον 
τὸ μὲν ὑπὸ τὸ πέρας τοῦ κροτάφου ἐπανεστηκὸς εἰς 

E 
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τὸ ἔδω νεῦον, ers. τὸ δὲ ἀντιχείμενον, ἀντίτρα- 
γος. ὥσπερ καὶ τοῦ λοβοῦ. τὸ μὲν προῦχον; προλό- 

β6βιον, "τὸ δὲ παρὰ τῇ κυψέλῃ, τέττιξ. τὸ δὲ ὑπὲρ τὸν 
τέττιγα τραχυνόμενον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀνωτάτω περι- 
φερείας πέρας, ἀντιλόβιον. καὶ τὸ μὲν πρὸς τῷ xQo-5 
τάφῳ τοῦ τράγου, ἀκόνη. ἡ δὲ περὶ τὴν κυψέλην 
κοιλότης ) ἐχινίσκορ. τὸ δὲ κατὰ τὸ τρύπημα. 'μέροβ, 
καμάρα. τὸ δὲ ἐντὸςφ, κύαρ. μυκῶν. δὲ, τὸ κατὰ τὴν 
δίξαν ὑπὸ τὸν λοβόν. ἡ δὲ πᾶδα περιαγωγὴ τοῦ. à- 
τὸς ὑπὸ τὸ πτερύγιον, Bal x0 τὸ ἀνθεστηκὸς αὐτῇ, 10 
ἀνϑέλιξ. καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτῇ, app. ταῦτα μὲν δὴ de. — 
rgo. προσεξεῦρον. τὰ ὀνόματα. οἷ δ᾽ ̓ Δριστοτέλης 
"τὰ περὶ τὸ οὖς μέρη ἀνώνυμα. — Ey λοβοῦ. - 

Sx 2 v3 

8 ἜΡΝΟΣ * Περὶ τῶν ἐν τῷ Semi dij Apo". xs ad 

id Quos δὲ: ἑκατέρωϑεν. ἀνέστηκεν. TAA rdg 
παρειὰς τὰ καλούμενα. edes .& ἐστὶν ὑποφϑάλμιος 
φρουρὰ τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς διατειχίξοιντο εἰς ἀδφά- 

λειαν, ἄνωϑεν μὲν. ταῖς τῶν ὀφρύων xoopoAcig, κά: 
ἕωϑεν δὲ ταῖς. τῶν μήλων ἀνοχάϊς. ὠνόμασται δὲ μῆ: Ὁ 

λα παρὰ τὸ ἀνϑεῖν iv digg. ταῦτα - καλοῦνταν καὶ 
᾿ὐσταρειοὺ, καὶ γνάϑοι, xci ὄνομα μὲν ἀπὸ τῶν παρει- 

ὧν, ὃ εὐπάρειος, καὶ καλλιπάρειος, καὶ ἀνθοῦσαι zc. — 
θειαὶ, καὶ ἑὐανϑεῖς, xci ἐρυϑαινόμεναι, λάμπουσαι; 
στίλβουσάι, ἐρυϑρφιώσαι,. ὑποφαίνουσαι. “τὴν τῆς αἷ- 

᾿δοῦς χρόαν, ὡς ὑπολάμπειν αὐταῖς τὸ bsc: »" iens ] 
φαίνεσϑαι eee αἰδώ. | 

88 "Περὶ πώγωνος. 

πρὶ δὲ τὰς παρειὰς, ἡ μὲν πρώτῃ. onde P 
ius χνοῦς. ὅϑεν χαὶ τὸ χνοάξειν παρὰ τοῖς ποιηταῖς. 
καὶ ἴουλος παρὰ τὸ ἕρπειν, χαὶ πώγων. ἐπειδὰν δ᾽ 8ι 
ὑποπλησϑῇ, καὶ γένειον κατὰ χρῆσιν ὀνομάξεται. ὅϑεν. 
ἀγένειος, τραγικώτερον. βαϑυγένειος, εὐγένειος, | [7 
δηγένειος. παρὰ δὲ τοῖς ποιηταῖς, εὐπώγων τις εἴρη- 
ται, ἀλλ᾽ ἔστι σφόδρα εὐτελές. Παρὰ “«ίωνι δὲ τῷῇῃ — 
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τοαγικῷ “ἐν “τῷ ἐπιγραφομένῳ «υνεκδημητιχῷ καὶ 
σπανοπώγων τις ὀνομάζξεται.: δασυπώγων δὲ ἐν ταῖς. 
᾿Θεσμοφοριαζούδαις. καὶ πωγωνίας δὲ, xal πώγωνες, ἡ 
αἵ ἀκίδες παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ἃς. ' Ὅμηρος: déeyvap 
καλεῖ. ἐν. τῇ τραγῳδίᾳ, ἘΣ πε μ ü ss ὀξὺ d- 

ναδρομὴ τῆς φλογός. ^ titii 
τὸ dos όσοι “2ΌΨ “Περὶ Ζειλέων. ᾿ Ὁ} “89 

οὐ Ἕποιτο, Pi dv ᾿ τούτοις εἰλη. ὧν. τὸ μὲν ἄνω, 
οις "T ἦν ὦ λέγε cu. ὥσπερ καὶ αἱ ὑπ᾽ αὐτὰ, ένυες, 

p. Y ὧν ἡ μὲν, ὑπερκειμένη, πᾶσι Toig ξώοις, ι 

^ 0x εἰλων, ἀκίνητος, ἡ δὲ ὑποχειμένη προσά-΄ 
“κατεργασίαν, τῆς τροφῆς,. qug μόνοι 

᾿πέπηγεν.. Ὅμηρος δὲ τὰ χεἰλὴ ἕ foxog ó- 
ἡ veo οἵ δὲ παζαιοὶ κωμικοὶ χελύνας. ἀπὸ δὲ 
τ τὰ aurem ̓ἰσοχειλῆ͵ μὲν, T ἐπίμεστα" ὑπέρ- 
qui δὲ, Q9 Tn j* χεῖλος" τῷ ὯΝ δὲ UN τὸ 
νδεές. ἄνης. ἐπιχειλῆ πράγματα εἶπε. τὰ πι- 
Ὁ LO ud | νηὸς χείλη εἴρηκεν, ἀνωῤ- 90 
ᾧ t, ἡ περὶ τὰ χείλη. τῆς νεώς. τὸ 0b. συνάγειν τὰ 
εἰ ut. uv E, κωμῳδία. "καὶ μοιμυλλᾶν᾽ φησί. 

-— νεῖν τὰ χείλη, διαμυλλαίνειν. καὶ γὰρ τὰ 
Y ἐν ἐ προσαγορεύουσι. τῶν δὲ χειλέων τὸ 

Ὁ 

EV. περὶ τὸ ὅλον. στόμα, κημός" ἡ δὲ ἐν τῷ ἄνω 
᾿ χείλει κοιλό TN φίλτρον" ἡ δὲ ἐν τῷ κάτω, τύπος, 

253] ACE κα τὸ μὲν προῦχον αὐτῶν, προχειλίδια, 
| εἰλον. ἡ δὲ εἰς ἄλληλα τῶν P συμβολὴ, 
j Ce ἢ προστομία. τὰ δὲ ἑκατέρωϑεν αὐτῶν 

τὰς γνάθους καταλήγοντα, χαλινοί. 

B soNA box. * Περὶ ὀδόντων. 01 

| Οὗ δὲ ὀδόντες ταῖς γένυσιν ἐμπεφύκασι δύο xol 
sesiones, ἑχκαίδεκα ἑκατέρᾳ σιαγόνι ἐγγεγομφωμέ- 
voL, ὧν οἵ μέσοι τέσσαρες καλοῦνται τομεῖς, καὶ δι- 

1 oes » καὶ κτένες, καὶ γελασινοί. τὸ μὲν, ὅτι τέμ- 
᾿ ψοῦσι τὴν τροφὴν, καὶ διαίρουσι, καὶ διχάξουσι τὸ 
86 προσπεσόν᾽ τὸ δὲ, ὅτι γυμνοῦνται γελώντων" τὸ δὲ, 

Pollux Fol. I. G 
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ὅτε κτείνουσιν ὃ ἂν λάβωσιν. οἱ δὲ ἑκατέρωθεν. ἕκα- 
τέρᾳ τῇ σιαγόνι δύο, χυνόδοντες, διὰ τὴν. ὀξύτητα, 

920g τοῖς τῶν κυνῶν προσεοικότες. * xol. οὗτοι μὲν 
μιᾶς δίξης ἐκπεφύκασι. παράκεινται δὲ αὐτοῖς “δύο 

ῥιξῶν ἐξηρτημένοι οἵ λεγόμενοι γόμφιοι, “πέντε ἕχα-5 
τέρωϑεν, ὧν εἶσι καὶ οἵ λεγόμενοι μύλοι, διὰ τὸ λεαί- 

..vew ἴσως τὴν τροφὴν, ὡς ἡ, σιτουργὸς ὕλη. εἰσὶ δὲ 
πέντε τῶν τομέων ἑχατέρωϑεν, τρισὶ δίξαιθ, ἐγγεγομ- 
φωμένοι. μεθ᾽. οὗς τελευταῖοι οἱ i 4 οἷς 
ἑκατέρωϑεν. οἱ ὀψίγονοι μετὰ τὸ εἰχοστὸν ἔτος ἀνα- 1 

οϑφυόμενοι. "χραντῆρας δὲ αὐτοὺς ἄλλοι τε καὶ o. 
στοτέλης καλεῖ, ἔγων ἐνίοις καὶ μετὰ τὸ. ̓ ὀγδοηκο- 
στὸν ἔτος. αὐτοὺς ἀνίσχειν. ἐν ἑκατέρᾳ i σιαγόνι 
τοὺς ἴσους ἀνταριϑμητέον. τῶν μέντοι. ̓ εὔλων 4 τὸ “μὲν 

AT IM 

h 

πρὸς τῇ σαρκὶ, βωμίσχον καλοῦσι. τὸ. δὲ λεαῖνον τὰ τ 

σιτία, τ τραπέξας.. χαὶ τὰς ̓ ποιλύτητας,, δλμίοσκουρ.. τῇ 
συναμφότερον, φάτνας, ἢ φατνίας. Acl σύ πας 
ὁ τῶν ὀδόντων στοῖχος, φραγμός. τούτου "δὲ 

οάτὰς γνάϑους, γαμφῆλαί τε καὶ σιαγόνες. "αἴ δὲ πε- 
φιειληφυῖαι. τοὺς ὀδόντας σάρκερ, οὖλα | μὲν τὰ d ἔξω- 
ϑὲν, ἔνουλα δὲ τὰ ἔνδον. τὰ μεταξὺ a ὅτι Preises 
ἁρμοί. "oratoris δέ φησιν ἐλάττους τοὺς pup. 

κείους ὀδόντας εἶναι τῶν ἀνδρῶν. καὶ τοὺς μὲν ἔχον. 

τας πυχνοὺς καὶ συνεχεῖς τοὺς ὀδόντας, ̓ μαχροβίους.. 

τὸ ἐναντίον δὲ, ὁπόσοι ἀραιούς. εἰ δὲ δεῖ. τι καὶ i 
φαμίξαι τῷ. γλυκεῖ. τῆς. ἱστορίας διὰ τὸ. τῆς ̓ἀκοῆς ἐ- 
παγωγὸν, Πύῤῥον μέν, φᾶσι τὸν Ἠπειρώτην. συμφυ- 
εῖς τοὺς ὀδόντας ἔχειν, ἕν ὀστοῦν γραμμαῖς τετυπῶ- 
μένον ἐπιπολῆς, εἰς ὀδόντων σχῆμα. ταυτὸ 0b τοῦτο 

᾿ καὶ Εὐρυφυεῖ τῷ -Κυρηναίῳ συμπεσεῖν. καὶ ἄλλοι δὲ 

Qiv, ἐκτεϑῆναί τε ὑποψίᾳ, αἷγα δ᾽ αὐτῷ μαστὸν πα- 

QuGysiv, καὶ κληϑῆναι τραφὲν, τὸ μὲν. πρῶτον Αἷ- 
γινόμαν, αὖϑις δὲ Εὐρυπτόλεμον, καὶ βασιλεῦσαι 
Κυπρίων. ὁ δὲ NixoxA£ovg τοῦ Κυπρίων πατὴρ, 

| 
οπὦφϑησαν τοιοῦτοι. "περὶ δὲ τὴν Axa9ov κώμην iv 

«Κύπρῳ, Mijoroo. τῷ Κυπρίῳ τοιοῦτον. βρέφος πεχ-, 

τὸ ὑπὸ τ 

1 

d 
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eds. παραινέσεις ὁ. ̓Αθηναῖος. σοφιστὴς. ἔγραψε, τὸ μὲν 
ὄνομα αὐτῷ Τίμαρχος ἦν, «διστοίχους δ᾽. εἶχεν ἄρα 
τοὺς ὀδόντας, τῷ ᾿Αφιστοτέλους. Aóyg s κατὰ; δὲ. τὴν 
Ἴωνος τοῦ Χίου δόξαν, ὁ Ἡρακλῆς τριστοίχους. "0.90 

δνόματα δὲ i ὀδόντων γισίδηρος ὠδονξωμένόρ, ὁ πρί- 

(€. καὶ ὀδοντοφνυεῖ τὰ. βρέφη: καὶ τὸ. τῶν ὀδοντοποι- 
ovvrov πάϑος, ὀδοντοφυΐα, καὶ ὀδονταλγία. Hye τὰ 
τῶν ἰατρῶν ἐργαλεῖα, ὁδοντοξέστης; ἀαὶ ὀδοντάγρα.01 
ὁ. 0b. μὴ ἔχων «ὀδόντα, νωδὸς, -ὡς Εὔβουλος ̓ λέγει 

τοκαὶ Φρύνιχος. ὁ. κωμίκόξ. καὶ ἀνόδοντος, ὡς. Deos, 
^ κράτηρ, ὁ & αὐρὄμονμας ἔραν, diei -ατὰ καὶ 
προόδους, ἐπὶ. ϑηῤννῦν.." ̂x inojfón i» ἸὉΤῸ 20 

Aue dO roi v: (yo UonsKom inx “δ 209 

éitogisUJlN ^ xo: * Hol PE, Δ A0000TI0 x97 
^ Προσήκον δ᾽ ἂν τῷ στόματι, τῷ. qal χανεῖν, 

15 χεχηνὼς, -ἀναχάσκειν, ἐγχανεῖν.. te δὲ. Ξενοφῶντι 
Nu 2 ̓Αριστοφάνει, καὶ. ̓ ἀναχαίνειν... ἐκ «τούτου “καὶ. M. 

κατάγελωρ. παρὰ τοῖς αωμικοῖς.. "καταχήνη,. εἴρηταί, 
καὶ χάνορ i. ὑπαρ᾽ αὐτοῖς τὸ στ jue. và. μὲν. δὴ ὑπὸ 
τοῖς χείλεσιν ἐκ τῆς κάτω. og. προῦχον 

Stepb halves dvopeiftrtis τὸ δὲ ὑπ’ αὐτὸ (Gaga. 
diis αν » ἀπὸ τοῦ, ϑριξὶν ἀνθεῖν. κατ᾽. ἐνίους 
δὲ, τὺ Κι ἑτέρων :λευχανίαν , καλούντων, («098 

πρὸς «ig. xAEGL κοῖλον." «πὸ δὲ ἔνδον τῶν. χειλέων, 
στόμα, ὥσπερ καὶ ἡ τῶν χειλέων. τομή. ὑπὸ, δὲ ἐνίωῳ 

95 χαὶ “λογεῖον ἀέκλήταί. καὶ μάσταξ. ὃ καὶ diese ib 
GL. δηλοῦν. λέγοντα, 2" ἀλλ᾽. ̓οἰὐθδυσεὼς, φκὶ, qusc Q^ c 
σὶ αἰεξε, , Tov. δὲ. στόματος. τὸ  ἔνω,. jougende sai; 9. 

2 / φερῶα δὲ, di ἐπιτέταται. δέρμα, νευρώδερ, x T7046 εὀδοῦ- 

᾿ (im ipio εἰ. προσπεφυκὺς, ὥσπερ Toig. guano 
ἕτερον αὐτῶν. μέφορ. ᾿Ισϑμὸς 0k διὰ στενότητα τῆς 

ς κληϑείσης, τὰ ἑκατέρωϑεν᾽ εἰκότως. παρίσϑ- |. 
«πτὸ δὲ ἐνδοτάτω. ἀπὸ. τῆς, ὑπερώας. κατηρ99 

UD » πίων, καὶ κιονὶρν περὶ ὃ. σχίξεταε: τὸ ἀϑρύ- 
τῇ ti ποτοῦ τὲ καὶ τῆς τροφῆς, ὡς. μὴ καταπνιγοί- 

βόμεϑα τῷ δαψιλεῖ τῆς ἐπιῤῥοῆς. ὑπ᾽ ἐνίων δὲ τοῦτο 
G 2 

tiet " 
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καὶ βρόγχος, καὶ χύνδρος" ἐκλήθη, uvi- γαργαρεών. u- 
περήρτηται "δὲ στομάχου «τε adi βρόγχου." καὶ εἰ νο- 
᾿σήσας φλεγμάνδι y ̓καὶ εἰς ̓ ὠχρότητα μετατραπῇ, στα- 

E φυλὴ εἀκαλεῖται. "ἢ. ὡς ̓ ᾿Αριστοτέλης, "σταφψυλοφύφοξ. 
τὸ δὲ ues^ αὐτὴν, πόλος. πᾶν δὲ τὸ στομάχου ὑπὲρ: 5 
«neun φάρυγξ; καὶ yen ὀνομάξεται. ᾿ς 6) 

x «014 lexuwobo i2»x «Ὁ uu) 0699 «oui: MOFICTO 

100. iQ Ὁ. ἤν ὌΟνῤματὰ, Padi quípliregi κὥοτοῦ «ps 

xs Videsupii “ἵππος, “καὶ [UT » wc ὦσμα, καὶ ἄ ἄ- 
στομὸς. ἵππος: xc "αὐλὸς, δ᾽ ̓ἄγλωττος.. “αὶ ̓ ἀήδόνες. υ 

παρὰ" Σοφοκλεῖ. εὐστομοῦσιν.: “εἴποις 0'- ἂν καὶ λιμέει 
vog στόμα, καὶ ἄστομον, καὶ: εὔστομον᾿ λιμένα: “Θμη- 

4008: δὲ x«l πολέμου στόμα κέκληκεν. ἔστι δὲ φάναι, 
τ αὶ στομῶσαι λιμένα τε" el "σίδηρον. ᾿ἀδιστοφάνης 

στομῶσαϊ, εἴρηχε; τὸ λάλον ἀπεργάσασϑαι.. ἄδτομον f 
δὲ; ἵππον «Αἰσχύλος "εἴρηκε. τὸν. τραχύν: στόμιον "δὲ 

101 καὶ χαλινοῦ᾽ τι uigóg;' xa ὑποστόμιον:. πικαλλίας 0b ' 
δ᾽ κωμικὸξ' «καὶ μετάλλου στόμα soya. πρόστόομον Ὁ 
ξίφος," τὸ ἐστομωμένον ;" καὶ τομόν᾽ τὸ δὲ “μαλακὸν; 
ἄστομον-. ἀπρύστομον j^ ὡς “Μάγνης ὃ χκωμιυκός. στο: 
uolo»: δὲν τὰ εὔστομα, "καὶ" εὔφημα, Σοφοκλῆς. * óvo- 

, μοδόμον “δὲ, “πὸ στωμύλον, τρια λάλον ^ ἐράτης. 
^ καὶ δ' σξωμύλος, “αὐτό: καὶ ἢ στωμυλία . ἐκ τοῦ στύ- 
ματι sciret ri “μέντοι οἷ Fremden χαλυ- 
wol. εἴρήκε᾽ δὲ που Πλάτων καὶ ̓στομαυλεῖν; τὸ. δὲ ἐν. 
τῷ" στόμαεϊ, νόσημα, “στομαλγία. ἀλλὰ καὶ ἡ" φλυαρία 

10φσὕτωξ᾽ ἀν κἀλοῖτο. εεὐρύστομος. * ἐπιστομίσαι, vd ἐπὶ: El 
σχεῖν λέγοντα. χάλκόστομον᾽ παρὰ ποιηταῖς, καὶ χαλε 
astósiotopov, ἢ χαλκέμβολον: ἀναστομῶσαι τὰς τάφρους 
φησὶν “Ἡρόδοτος, au Καλλίας. ὁ κωμικός᾽" τραυλὴ 
μέν ἐστὶν; ἀλλ᾽ | ἀνεστομωμένη. ᾿ἀποστοματίξεσϑαι δὲ 

τοὺς παῖδας Πλάτων zov λέγει, ἤγουν. ὑπὸ τῶν δὲ- , 
᾿δασχάλων ἐρωτᾶσϑαι τὰ μαϑήματα, ὡς ̓ ἀπὸ στόματος 
λέγειν. τὸ αὐτὸ χαὶ ἀποστοματίξεται. λέγεται δέ τό 
καὶ ἀπὸ στόματος εἰπεῖν, ἐπὶ τοῦ irent wt 
καὶ ἐξ ἑνὸς στόματος, Πλάτων mov λέγει. ἡ 
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Q5 .* Περὶ πτυέλου E ἀῤῥωστημάτων, στόματος: τοῦ 103 

o ξο πλτς καὶ σίελος, og. τὰ αν 

; Χαὶ ἀποπτύειν, χαταπτύθιν,. κατάπτυστον, d. 
Voddgroqei? ῥάνακρέων δὲ καὶ καταπτύστην εἴρηκε. 

Νόσημα δὲ τῶν ἐντὸς τοῦ στόματος, βὴξ, καὶ λὺγξ, 
καὶ βράγχος,. καὶ: τβφαγχᾶν,. “καὶ Sisinsó "i — 
pom - Món "καὶ reet 

^ Monete y ny vieni. $38, 104 
(Kd m «καὶ γλῶττα, τὸ χάλλιστον, τῶν ἐν. τῷ 
po μερῶν, ὑπὸ τὸ τῶν ὀδόντων ἕρκος a 
προτείχισμα ἱδρυμένη, λόγου τὲ πηγὴ καὶ “χορηγὸς, 
καὶ γεύσεως γνώμων, διακρίνουσα τοὺς χυμούς. τῇ 

| μὲν ὑγρύτητι τῆς ἔνδον ἐπιστροφῆς τὰς φωνὰς tv- 
Ἰδποῦσα, τῇ δὲ ᾿ἀνανεύσει. 'τὰς TQopg παραπέμπουσα. 
- καλεῖται δ᾽ ὑπ᾽ ἐνίων γεῦσις καὶ πλῆκτρον, * 79.105 
gb ἀπὸ τοῦ ἔργου, τὸ δ᾽ ὅτι: πλήττουσα τὸν ἀέρα 
τὸν λόγον ἐργάξεται. πλέγμα O6 ἐστιν iE ὑμένων. καὶ 

^ φλεβῶν σαρκῶδες ἡ. γλῶττα, ἀραιά τε καὶ εὐέλικτος» 
φοκάτωϑεν μὲν Asc, κατὰ τοὔδαφος. τοῦ στόματορ᾽ 'ἄ- 
vobsv δὲ τραχεῖα, κατὰ τὸ πρὸς τὴν ὑπερώαν. μέρος" 
ὀξεῖα δὲ, καϑὸ συμμίσγει τῷ ἀέρι. ὃ καὶ χαλεῖται 
προγλωσσίς. ἡ δὲ σὰρξ ἧς ἐκδέδεται, πρὸς τὴν κά- 

᾿ τῷ σιαγόνα συναπτομένη, ὑπογλωσσὶς λέγεται. * 7 δὲῖ06 

Mime τῆς ὑπερώας ἐξήρτηται. ἐξίσχουσα γὰρ 
ἱ ἔνδοϑεν ἐκ τῆς στόματος κοιλότητος ἡ γλῶσσα, καὶ 
φλεψὶ συνδεδεμένη κατὰ τὴν ἔνδον ῥίξαν, ἔχει" σάφ- 
: χα παραπλησίαν, οὐ μεγάλην; ἐοικυῖαν ἀιττοῦ πετά- 
"A9, τὴν μὲν πλατύτητα πρὸς τῇ γλώττῃ ἔχουσαν, 
τὴν δὲ ὀξύτητα πρὸς τὸ εἴσω τοῦ στόματος μέρος ἐ- 

LE πιτετραμμένην, καὶ τὴν ὁδὸν τῆς τροφῆς ἐπιφράττου- 
- 6«v, ὡς μὴ ἀθρόα καταφέροιτο περὶ τουτὶ τὸ φράγ- 
μα χοπτομένη. χαλεῖται δέ γε ἐπιγλωσσὶς ἥδε ἡ Gag 

—*«óà δὲ ὀνομαξομένῳ κχρύγχῳ, καὶ στομάχου τοῖς πρώ-107 
85 τοις ἄκροις, ἡ γλῶττα προσφυής ἐστιν, ἐκ τῶν ἐγκεφάλου 



το μηνίγγων' κατηρτημένη. τὸ δὲ πλέον ἡ γλῶσδα τῆς εἰς 

108 οὖν γλώττης γεῦσις καὶ φωνὴ wol λόγος. * ᾽Ονό- 

109* Σοφοχλῆς δὲ ἄγλωττον τὸν βάρβαρον εἶπεν. γλωτ- ἥ 
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τὴν γεῦσιν αἰσθήσεως ἔχει, κατὰ τὸ πρὸς τῇ φάρυγ- 
γι μέρος, ὃ γεῦσιν καὶ κεφαλίνην ὀνομάζουσι. τὰς δὲ 
ἑκατέρας τῆς γλώττης κοιλότητας, χηραμοὺς καλοῦ- 
σιν, οἵ δὲ παράσυρα προσαγορεύουσιν. Ἔργα uiv5 

uova δὲ, ἀπὸ μὲν γλώττης, εὔγλῶωττος,. καὶ εὐγλωτ- 
τία. ϑρασυγλωττία, καὶ γλωσσαλψγία: καὶ δίγλωττος, 
πολύγλωττος, ἀλλόγλωσσος, ὁμόγλωσσος , ὡς ἔξενο- 
φῶν. ἔστι δέ τι καὶ ὑπογλωσσὶς στεφάνου εἶδος. καὶ τὸ 
γλωσσογάστορας εἶπον οἵ κωμικοὶ “ τοὺς ἀπὸ τῆς 
γλώττης βιοῦντας. xai αὐλοῦ γλῶτταν. καὶ γλωττοχο- 
μεῖον, τὸ τὰς γλώττας ὑποδεχόμενον ἀγγεῖον. καὶ 
γλωττοποιὸς, ὃ τεχνίτης. καὶ αὐλὸς ἄγλωττος. ᾽4ρι- 
στοφάνης δὲ ἄγλωττον τὸν εἰπεῖν ἀδύνατον ἔφη.1 

τίαν δὲ ᾿δἀντιφῶν εἴρηκεν, ὑπομόχϑηρος γὰρ ὁ ἀϑυ- 
φόγλωσσος παρ᾽ Εὐριπίδῃ. oí δὲ κωμικοὶ, καταγλωτ- -. 
τίζειν ἐν φιλήματι. καὶ καταγλωττισμὸς, καὶ καταγλωτ- 
τισμένον. καὶ ἐπιγλωττωμένων, οἷον λοιδορουμένων 20 
zal παλίγγλωσσον, τὸν δύσφημον. καὶ ovx ἐπιγλωτ- 
τήσομαι, οὐ λοιδορήσομαι. καὶ γλώττας δὲ τὰς τῶν 
ὑποδημάτων ἔλεγον, ὡς Ἰσαῖος 0 Σωπρατικός. ἀλλὰ 
x«l τὰς ποιητικὰς φωνὰς, γλώττας ἐκάλουν, ὡς Agt- 
στοφάνης, πρὸς ταῦτα λέξον “Ομήρου γλῶττα, τί κα- 
λεῖταν κύόρυμβος. ἀλλὰ καὶ γλώσσης χαραχτῆρας, ὡς 

110Ἡρόδοτος. ** wai γλῶτταν Ἑλλάδα, καὶ βάρβαρον, 5 
Περσίδα, ἢ ̓4τϑίδα. καὶ καϑ᾿ ἕκαστον ἔϑνος καὶ πό- | 
λιν. καὶ ἀπὸ γλώττης εἰπεῖν, τὸ ἀπὸ μνήμης καὶ μὴ 
τὰ γεγραμμένα. Τὸ δὲ ἐπιγιγνόμενον τῇ γλώττῃ ἐλ: 30 
πύδριον, φλυχτὶς καλεῖται. ᾿Ζπὸ δὲ γεύσεως, γεύσα- 1 
σϑαι, ἄγευστος, γεῦμα, γευστήριον. κρίνειν χυμοὺς, 
ὀξεῖς, δρυμεῖς, ὀδαξιστικοὺς, πικροὺς, ἁλμυροὺς, ü. ἢ 
λυκούς. Πλάτων γὰρ καὶ τῷ ἁλυκῷ ὀνόματι iv Τι- 
polo κέχρηται. δυσχερεῖς ἀηδεῖς, γλυχεῖς, ἡδεῖς, εὐὖ- 85 

μενεῖς, ἐκλυσῶντας. : ἢ 
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οἰ ἈΠερὶ φωνῆς, ἢ τῶν ἀπὸ φωνῆς λεγομένων. 111 
ο Ἀπὸ φωνῆς, φώνημα, μεγαλύφωνος, εὔφωνος; 
ἄφωνος, ἔμφωνος. Φίλιστος καὶ δίφωνον λέγει. φύ- 

νησις, ἐπιφώνησις, σμικρύφωνος, καὶ λαμπρόφωνος. 
xal ὡς “Ἰημοσϑένης, λαμπροφωνψότατος. δύσφωνοῃ; 
ἰσχνόφωνος, πολύφωνος, ἡδύφωνος, χαλκύφωνοξ; 

βαρβαρόφωνος, ὁμόφωνος, βαρύφωνος, γυναικόφωνος; 
ὡς ̓Δριστοφάνης. καὶ στενόφωνον ὄργανον, καὶ καλ- 
λιφώνους ὑποχριτάς. "καὶ στρηνόφωνος, παρὰ KaA-112 

1ολίστῳ κωμικῷ, καὶ τὰ πράγματα, εὐφωνία, ἀφωνία; 
λαμπροφωνία; καὶ μεγαλοφωνία, σμικροφωνία, πολυφῶ- 
νία, ἡδυφωνία, δυσφωνία, καλλιφωνία. ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων 
οὐχ ἔστιν εὑρεῖν τὰ πράγματα, πλὴν τὴν βαρυφωνί- 
αν παρ᾽ ᾿Δλέξιδι" ὥσπερ καὶ ϑρασυφωνίαν τὸ μὲν 

1δπρᾶγμα εἴποις ἂν, οὐχ ἂν τῆς Πλάτωνος ϑρασύυξενί- 
ας ἀηδέστερον. "τὸ δὲ ὄνομα ϑρασύφωνος, καὶ ὃφα-118 
σύστομοβ, βίαιον. καὶ γλυκυφωνίαν ἂν φαίης, οὐκ 
dv. καὶ γλυχύφωνον προσειπών. καὶ ξενοφωνίαν, οὗ 
τὸν ξενόφωνον. παρ᾽ οὗ xai συμφωνίαν, ὁ δὲ σύμ- 

9οφωνοβ εὐτελές. καὶ ἡ διαφωνία, οὐ μὴν καὶ τὸ διά- 
φῶνον. Καὶ ἐπιῤῥήματα δὲ ἀπ᾽ αὐτῆς προάγεται. oi- 
ov, εὐφώνως; σμικροφώνως, μεγαλοφώνως, ὁμοφώ- 
vog, ἀφώνως, ἡδυφώνως. τὰ γὰρ. daà τῶν ἄλλων 
οὐ λεῖα πρὸς τὴν ἀκοήν. "παρὰ δὲ Πλάτωνι, συμφω-114 

φανεῖ, καὶ διαφωνεῖ, καὶ συμφωνία, καὶ διαφωνία. Φω- 

νὴ, φϑέγμα, φϑόγγος ἔναρϑρος, ἐγγράμματος ; οὐκ 

᾿ἀδιατύπωτος. ἦχος οὐκ ἄάημος, οὐκ ἐδιάρϑρωτορ. 
β |» «jo διὰ τῶν φωνητηρίων. εἰς φωνὴν τυπούμενος. 
ος φνεῦμα διὰ τῆς τραχείας ἀρτηρίας ἀναδιδόμενον ἐκ 
IL πνεύμονος, καὶ πλῆττον. τὴν ἐπιγλωττίδα, xul to 

᾿ς στόματι intielinevon, καὶ ὡς àv κυμβάλῳ ἠχοῦν, τέ. 
eg ἄναρϑρον" Ἀτροῖς δὲ φωνὴτικοῖς ὀργάνοις, εἰς 10115 

| | εὐσήμαντον ἐποχαραττόμενον, ἢ ἀποτυπούμενον" εἰς 
E τὸ ἐμμελὲς διατιϑέμενον, ὡς ὑπὸ πλήχτρου μὲν τῆς 
8. ϑογλώττης, χορδῶν δὲ τῶν λοιπῶν. ἐπιγλωττὶς γὰρ τῆς 

ἁπλῆς φωνῆς ὄργανον, γλῶσσα δὲ τῆς ἐνάρϑρου. 
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διὸ καὶ δ᾽ μῦϑος τὴν τῆς Πανδιονίδος ἀπέτεμεν," ἄλα- 
λον εἷναι βουληϑείς. ἂν δέ. τινες καὶ γλῶτταν ἔχοντες 
οὐ φωνῶσιν, ἡ ἐπιγλωττὶς βέβλαπται. ἂν. δὲ. δυσφω- 

116 νῶσιν; ἡ γλῶττα. " φωνὴ, ἀὴρ πεπληγμένος. πλήττει 
γὰρ -τὴν ἐπιγλωττίδα. ἢ πλῆξις ἀέρος. ᾿πλήττεται γὰρ 5 
τοῖς. φωνητηρίοις, καὶ ὡς διηχὴς ἐξηχεῖ.. φωνὴ, φϑόγ-. 
γος. ἀμέριστος καϑ᾽ αὑτόν. ἐπὶ μυρίαν. δὲ ἀκοὴν πε- 
ρισχιξόμενος, ὡς ἡ ἀχτὶς τοῦ φωτὸς ἐπὶ ϑεατὰς ὀφ- 
᾿ἡαλμούς. ἢ ἔμπαλιν, ὡς ἡ ἀκοὴ πολλῶν ἀντιλαμβά- 
νεται φωνῶν, καὶ οὐκ ὀλίγων ὁρατῶν ὁ ὀφθαλμός. 1ο. 
ἘΕἵΐποις δ᾽ ἂν, φωνὴν ὑψηλὴν, ὑπέρογκον, λαμπρὰν, 

117 πλατεῖαν. βαρεῖαν, *Asvxgv, ἐχκεχαϑαρμένην, ἡδεῖ- 

αν, ἐπαγωγὸν, εὐμελῆ, εὐπειϑῆ, εὐάγωγον, εὐχαμπῆ; 
εὐέλιχτον, γλυκεῖαν, λιγυρὰν, σαφῆ, διαφανῆ, μέλαι- 
vav, φαιὰν, ἀηδῆ, σμικρὰν, στενὴν, δυσήκοον; ἀσα: 15 

᾿ φῆ, συγκεχυμένην, ἐκμελῆ, ἀμελῇ, ἀνάγωγον, ἀπει- 
2j, δυσκαμπῆ, τραχεῖαν, διεσπασμένην, λυπηρὰν, 
βραγχώδη, χαλκίξουσαν, ὀξεῖαν. καὶ φϑέγμα δὲ ὡσ- 

1{1ϑαύτως κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν προειρημένων. "καὶ 
φϑέγγεσϑαι, φϑέγμα, φϑογγὴ, καὶ φϑόγγος, εὔφϑογ- 90. 
γος, ἄφϑογγος. παραφϑεγχτήρια, πρὸς γάμον ἑορτή: 
πρόφϑεγξις. καὶ πραοτέρους τὰ φϑέγματα, ὡς Πολύ- 
ξηλος ὃ κωμικός. ἀλλ᾽ οὐ πραότερα .τὰ φϑέγματα. 

— Amo δὲ λόγου ὀνόματα, λέγειν, καταλέγειν, κατάλο: 
γος, ὑπόλογος, ἐπίλογος, δίλογος, διάλογος. ἀπόλογος 25 
"AAxivov, ἐπὶ τῶν μαχρῶν ῥήσεων. ἀνάλογον τὰ φυό- 
μενα φύεσϑαι, Πλάτων iv τῷ περὶ ψυχῆς. ἐν δὲ τῷ 

119-Tiualo , ἀναλογιῶν, καὶ ἀναλογίας. * καὶ Θουκυδίδης 
πολὺν τὸν παράλογον φησί. καὶ παραλογίσασϑαι, καὶ 
τὰ ἀμφίλογα λογίσασθαι, ἀντιλογίσασϑαι. λογισταὶ; 
λογιστήριον, ἀλογίστως, ἀλύγιστος, ἀντιλογία, ἀπο- 

| λογία, ἀπολογίσασϑαι. ᾿ἀντιφῶν δὲ, καὶ ἀπελογήϑη. 
εὔλογον, εὔλογος, εὐλόγως. καὶ ὡς ᾿Ιδοχράτης, εὐλογώτε- 
'Qoc. εὐλογεῖν, δὐλογήσασϑαι, εὐλογία, κακολογία, ὡς Ὕ. 

190 περίδηρ. πακολογεῖ, ὡς “ημοσϑένης. * αἰσχρολογία, 
ὡς Ξενοφῶν, καὶ ἀλογία. καὶ ὡς Πλάτων; ἄλογα,  — 
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xol ἀδιανόητα. καὶ ὡς Θουκχυδίδῆς, ἀναλογισμός. καὶ. 
ἀναλογίξεται, ὡς Πλάτων. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ ἀντιλογικὴ 
τέχνη φησίν. Aviv δὲ, ἀντιλογούμενοι.. Oovxv- 
δίδης “δὲ; ὅῤος οὐκ ἀντίλεχτος. καὶ ἀλόγως, ἄξιολος 

᾿ϑγώτατος. Arv. δὲν ἀπαρτιλογία y ὥσπερ κα L'H- 
. Qódovog. οὗτος δὲ καὶ ἐπαλιλλόγησε. καὶ ρας e 

δὲ, Εὔπολις. καὶ ὁμολογήματα, ὡς Πλάτων. *óguo4o-121 
( yia, καὶ ὁμολογεῖν, χαὶ ὁμόλογον. εἶτα, φιλολόγὸς, 

πολυλόγος, καὶ μισολόγος, φιλολογία, βραχυλογία, 

10 χουφολογία, βράδυλογία, πολυλογία,᾿ μισολογία, ὑψη- 5) 

^! λολογία, ψευδολογία, παρὰ 4ημοσϑένει. ᾿μακρολογία, 
μακρηγορία, λογοποιὸς, λογοποιία, λογοποιοῦσιν, ἀπε- 
λογίξετο, μυϑολογία, διαμυϑολογοῦντες, λογογραφία, 

' λογογράφος, λογογραφικὴ, ὡς ὁ Πλάτων. * γενεαλογία, 122 
156 γενεαλογεῖν , κακολογία. ἀναμφιλόγως, παρὰ Ξξενο- 
᾿ φῶντι. παρὰ δὲ Κριτίᾳ καὶ λογιεὺς ὁ δήτωρ εἴρη- 

ται. καὶ Περσῶν οἱ λόγιοι παρ ᾿Ηροδότῳ. καὶ Ào- 
ψίμη πόλιρ. καὶ παρὰ Πλάτωνι ἔν Φαίδωνι, λογάρια, 
καὶ λογοποιήματα. παρὰ δὲ Θεοπόμπῳ τῷ κωμικῷ, 

φοὑπολογεῖν. λέξις, διάλεξις, διάλογος, διάλεκτος, διαλέ- 
οἰ γεσϑαι, διαλεκτικὸς, καὶ διαλεκτικῶς. καὶ λεχτικὸς, 
παρὰ ΖΙημοσϑένει. καὶ λεκτικώτατος, παρὰ ΞΞενοφῶν- 
τι. "ἡ δὲ κωμῳδία, λεπτολόγος εἴρηκδ, καὶ λεπτολο- 128 
γεῖν, καὶ λεπτολογία, καὶ ὁ προσδιαλεγόμενος, προό- 

95 διαλέγεσϑαι, πρόλογος, προλογεῖν, λογιστικὸς, καὶ 1ο- 
— γιστικῶς, λογομύϑιον, κακολόγος, κακήγορος. καὶ ὡς 

 ἡάντιφῶν, ἡδυλόγος v8 καὶ μετριολόγος, χαὶ μετεω- 
φολόγος δὲ Πλάτων, καὶ μετεωρολογῶν. μικρολόγον 
δὲ ὁ μὲν ᾿Ὑπερίδης ἔφη τὸν εἰς ἀργύριον ἀνελεύϑε- 

$ ἈΓΙδοχράτης δὲ, τὸν μεμψίμοιρον. καὶ ταπεινο- 124 
λογία δὲ, καὶ οἰκτρολογία, καὶ ἐλεεινολογία, καὶ ἀλη- 

— ϑινολογία, τὰ Πλάτωνος. καὶ ῥήματα δὲ παραπλησί- 
eg ix τούτων προάγεται, μιχρολογῆσαι. μικρολογεῖ- 
οὐ σϑαι δὲ εἴφηκεν Εὔπολις, καὶ μιλρολογήσομαι, Κρα- 
86 τῖνος. καὶ δεινολογεῖται, ' Ἡρόδοτος. δεκατηλόγους δὲ, 

^ we πεντηχοστηλόγους, sims “Ζημοσϑένης. ᾿ ὕπερίδης 

t 
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1250b, διειλεγμένος imi ἀφροδίσίων. "᾿Δριστοφάνης δὲ 
διαλέξασϑανι ἔφη. κακηγορεῖν, κακολογεῖν. λέγεται 
δὲ xal λογοδιδάσκαλος, καὶ λογοδαίδαλος, ἐλλόγι- 
μος. Ἕρμιππος δὲ ὁ κωμικὸς καὶ περιλέγειν εἴρηκε; 
τὸ περιέρχεσϑαι τῷ λόγῳ, οἷον, περισσὰ λέγειν. καὶ δ 
τὸ λαλεῖν δὲ, καὶ 0 λάλος, καὶ λαλίότερος, καὶ ἡ λα- 
λιὰ, καὶ τὸ καταλαλεῖν παρὰ ᾿Ἵφιστοφάνει. ὁμοίως ἡ 
noh καὶ ἀπεριλάλητος , παρ᾽ περ κω 

196 * Περὶ ἔργων γλώττης. 

Τῶν δὲ τῆς γλώττης ἔργων τὰ ὀνόματα, βοὴ E 
xci βοᾶν, ixBoüv, παραβοᾶν, καταβοᾶν, καὶ ἐπιβοᾶν, — 
ἐπιβόητος, καὶ περιβόητος. περιβοήτως, ὡς «Αἰσχίνης. 
«ol ὡς Θουκυδίδης, καταβοὴ, καὶ τὰ ὅμοια. μεγαλη- 
yógog δὲ, παρὰ Ξενοφῶντι, καὶ μεγαληγορεῖν, καὶ - 
μεγαληγορία. καὶ συνηγορεῖν, καὶ συνήγορος, συνηγορία, 15 
συναγορεύειν. προήγορος, προηγοθεῖν, προαγορεύειν; 

127 ππροαγόρευσις, ἀναγόρευσις." καὶ δημηγόρος, δημηγορεῖν, Ὁ 
δημηγορία, κακηγορία, ἰσηγορία, κακηγορίστερος, πα- 
gà Φερεκράτει. καὶ κακηγορίστατος, παρὰ Ἐχφαντί- 
δῃ. προσήγορος, εὐπροσήγορος, δυσπροσήγορος, προσ- 30 
αγόρευσις, καὶ προσαγορεῦσαι, προσηγορία, ἀπει- 
πεῖν, ἀπαγορεῦσαι. ᾿Ισαῖος δὲ, ἀπειρηκῶς ἔφη. olov, 
ἀπολελαληκώς. Πλάτων δὲ ἀπόῤῥησιν, τὴν ἀπαγό- 

198ρευσιν. καὶ ἀπαγορεύειν, οἷον τὸ ἀποκαμεῖν. " ἀποῤ- - 
ῥηϑὲν δὲ αὐτὸ ὁ 4ημοσϑένης εἶπε, τὸ ἀπαγορευϑέν, 35. 
ὑπὸ δὲ γένους ἀποῤῥηθῆναι παντὸς Πλάτων, τὸ οἷον 

, ἀποκηρυχϑῆναι εἶπεν. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν ἐστιν, εἰπεῖν, 1 
ἀπειπεῖν, εἰπὼν, ἐπανειπών. καὶ ἐπανειπεὼν ἀργύριον, - 
οἷον ἐπικηρύξας. καὶ ῥητόν τι, καὶ ἀπόῤῥητον, A 
καὶ ῥῆσις, καὶ ἀπόῤῥησιρ, καὶ ἀνάῤῥησις, καὶ δι-80. 
ἀῤῥησις,καὶ πρόῤῥησις, καὶ ἀῤῥησία παρὰ Avr — 
φῶντι, ἡ σιωπή, καὶ ῥῆμα, καὶ πρόσρημα, καὶ M 
πρόσρησις, καὶ ῥήτωρ, καὶ εὐρήμων, καὶ axo | 
ῥήμων, καὶ ἀῤῥήμων, καὶ ἐπίῤῥητος, καὶ μεγα- 

199 λοῤῥημοσύνη, καὶ εὐρημοσύνη, "καὶ ὡς “΄ημοσϑέ- 85 
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νης. αἰσχροῤῥημοσύνη, καὶ εὐθυῤῥημοσύνη. ἀπει- 
πεῖν, συνειπεῖν. ἔτι δὲ, ἀῤῥήδην, καὶ διαῤῥήδην, καὶ 
διαμφάδην, διαφάδην, ᾿ φῆσαι, συμφῆσαι, ἀμφῆσαι, 

ἀποφῆσαι: καὶ φάσις, καὶ ἀπόφασις δὲ ἐπὶ διαιτητοῦ. 
δὴν χαὶ γνῶσιν καλεῖ “μοσϑένης, καὶ Πλάτων, καὶ 
— wupóv, καὶ ἀπόφανσιν, καὶ ἀντίφανσιν Πλάτων, 

καὶ ——— Faye καὶ qieiiocte γνώμην οἵ 

dino : 

we a ios | ̂ oi τραχήλου καὶ σφονδύλου. . 130 

10 Τῇ μὲν κεφαλῇ ὑπόκειται τράχηλος. καλεῖται δὲ 

καὶ αὐχὴν, καὶ δειρή. ὅϑεν καὶ ὑποδερὶς, τὸ ἐν τοῖς 
πρόσϑεν τοῦ τραχήλου τελευταῖον. ἐφέστηχε δὲ σφον- 

ἑπτὰ λος, obs “Ὅμηρος ἀστραγάλους 
καλεῖ, καὶ σφονδυλίωνα, τὸν μυελὸν τὸν iv αὑτοῖς. 

15 ὀνομάξονται δὲ οἱ σφόνδυλοι καὶ στροφεῖς, παρὰ τὴν 
᾿ς ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῦ τραχήλου στροφὴν, καὶ στρόφιγγες, 

παρὰ Φερεχράτει. "χατατείνουσι δὲ διὰ ῥάχεως, τὸν 131 
μυελὸν. ἐξ ἐγκεφάλου. διαφέροντες. üj μήνιγξί τε 
φράττεται, “καὶ νεύροις παραπέμπεται. τὸ δὲ πᾶν αὖ- 

207v σύστημα καλεῖταν γύης. τῶν δὲ σφονδύλων ὁ 
μὲν πρῶτος, ὃ σὺν τῷ τραχήλῳ στρεφόμενος, imi- 
ἀτροφεὺς ὀνομάξεται. “Ἱπποχράτης δὲ αὐτὸν καὶ 
ὀδόντα δοχεῖ καλεῖν. τοῖς δὲ πλαγίοις. αὐτοῦ δύο κοι- 
λότητες μία ἑκατέρωθεν ἔνεισιν, εἰς ἃς ἐνίζουσι ὑπὸ 

LI παρεγκεφαλίδα δύο προὔχουσαι προβολαὶ, εφα- 
.. λῆς κρρῶναι καλούμεναι. "τῶν δὲ σφονδύλων ὁ δεύ- 189 
᾿ς δέρος, ἀκίνητος | ὧν, «ἄξων ὀνομάξεται. προβολὰς δὲ 
ἔχει δύο, μίαν ἑκατέρωθεν, τὴν μὲν τῷ πρώτῳ, τὴν 
δὲ τῷ τρίτῳ τῶν σφονδύλων ἐνηρμοσμένην. καλοῦν- 

80 ταν δὲ κάτοχοι. παραπλησίων δὲ ὄντων τῶν ἐπὶ τού- 
— TOig τεταγμένων, ὁ τελευταῖος, ὡς ἀχϑοφορῶν, "άτλας. 

|j ̓  ὀνομάζεται. ἀγκτῆρες, oí ἐν τῷ Τραχίλῳ τόποι, δὲ 
ds Lai συμβαίνει, 

τῷ 
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133 ^ Ὁ “Περὶ ὠμοπλατῶν. καὶ κλειδῶν: 0 ν:.: 
U^ ἥούτῳ δὲ ὑπηρείσθϑησαν ὦ μοπλάται,. καταλήγου- 
σαν. μὲν ὑπὲρ. TG dagoulas , ερείδουσαν δὲ" τὲς 
κλεῖδας. ὧν τὸ μέν. τι μέρος. ταν προνόμια (zo — 
νεύρου τινὸς προσήρτηται. τὸ δὲ ὑπὸ τὸ στέρνον; εἰς 5 
τὸν τράχηλον παύεται, καὶ κατακλεὶς ὀνομάξεται. τὰς 
δ᾽ ὠμοπλάτας εἰσὶν οἱ καὶ ἐπινωτίους καὶ πλάτας 

ἐχάλεσαν. χλειδῶν δὲ τὸ μὲν πρὸς ὠμοπλάτας, ἐπῶ- 
εχμῖς: τὸ δὲ πρὸς, τράχηλον, παρασφαγίς. διότι τὸ κοῖ- 
“λον, ἡ διιστᾶσιν ai κλεῖδες, μον καλεῖσαι" diem: ἐ- 1ὸ 
νίων δὲ καὶ ϑυμός. | uw 01 

134* περ φάρυγγος καὶ τῶν περὺ UN ste περὶ Te 
χήλου xal αὐχένος. 

“Ὑποκειμένης δὲ κατὰ τὴν κοιλότητα τῷ tier d 
τῆς φάρυγγος ἔνδοϑεν, τὸ ἔξωϑεν ὑπὸ τὰς ὀργὰς, 0-15 
πὸ τοῦ φυσᾶσϑαι πιμπράμενον, καὶ ἀνοιδούμενον, 
πρηστὴρ ὀνομάζεται. τὸ δὲ ἐν μέσῳ. πρηστήρων τε καὶ 

Gt og, ἃ κτήρ.. ἀφ᾽ οὗ τὸ μέχρι γενύῳ x 

εἶδες. ὧν τὸ μέχρι κλειδῶν μέρος» χέρϑρου IPs δὲ ὄπι- 
69:v χατὼ τὸν 6rgogéa σφόνδυλον κοιλότῃβ,. ̓ἐπισφα- 
γιεὺς προσείρηται. καὶ ταύτην περιέχουσι. τένοντες. 

185" τὸ δὲ μέχρι τέρϑρων κύρτωμα, παραλοφία. διότε. λο- 
φία ἡ κατὰ νῶτον καλεῖται προβολή-. ἡ μέντοι σύμ- 
παόσα τοῦ αὐχένος περιαγωγὴ, περίδειρον ὀνομάξεται.. 
Ὀνόματα δὲ, ἐκ μὲν τραχήλου, τὸ ἐκτραχηλίσαν, καὶ 
εἰς τράχηλον ὦσαι. ix δὲ αὐχένος, WM at ὑ- 
ψαυχενεῖν. βυσαύχην δὲ, ὁ τοὺς. ἀνέλκων, τὸν 
δὲ αὐχένα συνέλκων: ὃν ἐπίβουλον τι στοτέλης φυ- 
σιογνωμονεῖ. καὶ βυσαύχενας τοὺς ἀσκοὺς ᾿Δφιστοφά-. 

1ϑδνης κέχληχεν. Ἔοΐ δὲ ἐριαύχενες, σφόδρα ποιητικόν. 

ὑποτραχήλιον μὲν οὖν καλοῦσι τὸ ὑπὸ τοὺς αὐχέ- 

vag, μεταξὺ ὠμοπλατῶν καταλῆγον ἐπὶ τὸ μετάφρενον. 
μετάφρενον δὲ, τὸ ὑπὸ τοὺς ὠμοπλάτας μέχρν μέ- 
σου νώτου, κατὰ τὸ τῶν φρενῶν διάξωμα. ὑποῤ- 

A 
Ὑ 
* 
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bejiio 35: lowm- sj ἰμέχρε:. ὀσφύος. κἀοιλύτης. . ἀπὸ δὲ 
ῥάχεως ῥῆμα. ῥαχίξειν,. τὸ “κόπτειν. καὶ ῥάχετρον τὸ. 

petes καὶ Mir ven τὸ AM τὴν 
Ayimonor bells TIC 

A. Μ4) wt 40 

"es — *Tho χειρῶν. καὶ τῶν d ἃ αὐτάς. dide ;18T 

το Καὶ μὴν ἐπί γε. τὰς χεῖρας. ἰοῦσι, τὸ μὲν. ὑπερέ- 
"E μία, καὶ “κεφαλή; καὶ 

biet. — fm e oh μέννοκεὶ den. ancien 
Mb denim 5 ὅπου. δὲ- ἐνερείδεται τουτὶ 

10d gov; -ἐὐτύπωσις καλεῖται, d. ὠμοκοτύλη.. «aad c. 

γνεύροϊς bv. κατήρτηται, περὶ, πλευρὰβ παραιωρουμέ- 
νης τῆς ἰχειρός". ὁτάσης δὲ, εἰς πυγμὴν ἐνιξάνει τῇ 
τῆς ἐντυπώσεω κοιλότητι. ^ ̓στρογγύλος. δὲ ὧν. ὁ foa-138 

ες χέων; καὶ fuévog; ὅ ὅτι ἐστὶ τοῦ πήχεως βραχύτε- 

1590g,/4 πρὸς τὸν ἀγχῶνα, “καταβαίνει, διευρύνεται. 
καλεῖται δὲ αὐτοῦ Tc "μὲν ἐξ ι »:μύερ.". “τὰ δὲ. ἔνδον, 
παρωλένια:. τὸ δὲ πρὸς τῷ ὥμῳ. προῦχον, βραχίονος 
κεφαλή" αἵ δὲ ὑπὸ. τῇ ἀκρωμίᾳ κοιλότητες, μασχάλαι. 

οἱ ἀφ᾽ ὧν ὁ ἀμφιμάσχαλος, καὶ ἑκατερομάσχαλος, καὶ 
20 ἑτερομάσχαλοβ. χιτών. "ἡ δὲ μασχάλη ὑπὸ μὲν τῶν 189 

ἰδιωτικῶν. "καλεῖται, Ay, ὑπὸ δὲ τῶν ̓ Δττιχῶν οὐχί. 
ἀλλὰ τὸ ὑπὸ αὐτῇ φερ , Uxà. μάλης φέρεσθαι 
λέγουσι. τὰ μέντοι παρωλένια, καὶ ἀγκάλαι, xal ἀγκα- 

-᾿ λίδες καλοῦνται. καὶ. εὐάγκαλον, τὸ εὔφορτον. ἴσως 

95 δὲ ἀπὸ τούτων. ἀγκαλίδες, oí τῶν ξύλων δεσμοί. καὶ 
ἀγκαλιδαγωγοὶ, καὶ ἀγκαλιδηφόροι, ἐναγκαλίσασϑαι, 
καὶ προσαγκαλίσασϑαι. παραγκαλίσασϑαι δὲ, τὸ τοὺς ἀγ- 

 καλιδηφόρους αὐτοὺς ἑἕαυτοῖς τι παραφορτίσασϑαι. : 
—*6 τοίνυν πῆχυς ὀστᾶ δύο ἔχει" τὸ μὲν ὑπερογκότε- 140 

gov, τὸ δὲ βραχύτερον. καὶ ἵνα γε τῷ βραχίονι συνήρ- 
j ϑρῶνται, τὸ μὲν πᾶν, ἀγκὼν καλεῖται. ἀφ᾽ οὗ γαλιάγ- 

y παρ᾽ Ἱπποκράτει. τὸ δὲ ἔξωϑεν προῦχον αὐτοῦ, 
᾿ νον. ἀφ᾽ οὗ x«l τὸ ὠλεκχρανίξειν παρὰ τοῖς 
χωμικοῖς. τὸν δὲ πῆχυν, καὶ ὠλένην καλοῦσιν: ὅϑεν 
$5xci ἡ Ἥρα λευκώλενος. καὶ ἀχρωλένια, τὰ ἄκρα τοῦ 
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πήχεως: τούτου τὸ μὲν ἄνωθεν, ἐπίπηχυ. τὸ δὲ «d. 
141 τῶϑεν, ἀγωστός. “" ἔνιον δὲ καὶ τὸ πρὸς τῇ “ἀχρῶ:- 

μίᾳ ἄρϑρον, xal τὸ πρὸς τῷ ἀγκῶνι, “πορύναθ outs 
λοῦσιν" οἵ δὲ, ἁρμοὺς, ἢ κονδύλους, καὶ τοῦ πήχε.- ; 
ὡς τὴν ὑπὸ τῷ βραχίονι, σνμβολὴν, κατὰ μὲν τὴν ἔν- 5. 
δοϑὲεν κοιλότητα, ὀλέκρανον χαλεῖσϑαι vo ξουσι" χα- 

QQ Τὰ δὲ τὴν ἔξωϑεν συμβολὴν, ἀγκῶνα. τὸ ydQ ζορω- 
censo! — vOv, ἰατρῶν ἔστιν. ὀνομάζουσι δὲ τοῦτο καὶ xvpo. 
CT ον. καὶ κύβιτον εἴποις ἂν, ὡς ̓ Ιπποχράτης: δολζεῖ δὲ 
. εἶναι Ζωρικὸν τοὔνομα τῶν iv Σικελίᾳ" “Ιωριέων: 10 

49" ὅϑεν. Ἐπίχαρμος, καὶ τὸ παίειν τῷ ἀγκῶνι, κυβιτίε οἱ 
uv λέγει. αὕτη δὲ ἡ συμβολὴ τοῦ πήχεως πρὸρυτὸν 
βραχίονα, βαϑμὶς καλεῖται. τῶν μέντοι" περὶ τῷ me — 

vei? qe δύο, ὀστῶν τὸ σμιχρότερον ̂  | vilrendbpsio : 
καὶ παραπήχιον; ὡς τοῦ" μείξονος. "τὴν. τοῦ 15 

πήχεως προσηγορίαν; ὃ Q καὶ προπήχιόν τινες καλοῦσι. ἢ 
Cs 1, TOUrov δὲ vÓ πέρας, καρπὸς ὀνομάξεται, συγκείμενον Ὁ 
| E ὀστῶν dud. προχάρπιον μὲν καλεῖται. τὸ πρὰ 

148τοῦ xcpzop. "τῷ δὲ χαρπῷ καὶ Ades ns τις dórgu« 
γάλῳ προσφερὴς συμπέφυκε. ὑπο utu T0 πρὸ 20 

CU vy δακτύλων πλατυνόμενοι; d 
ἡ χεὶρ σχίζεται. καὶ τὸ μὲν ἔνδοθεν. μι τπρα δ αφα. | 
δὲς, ἀπὸ τοῦ μεγάλου δακτύλου μέχρι τοῦ, Aseo, , 
καλεῖται ϑέναρ. τὸ δὲ ἔξωϑεν, be τὸ «δὲ: dzÓ 
τοῦ λιχανοῦ μέχρι τοῦ μικροῦ. j seiutints 5 

Ms! τὸ δὲ μεταξὺ ϑέναρος καὶ ὑποϑέναρος. καὶ OTHOOUS 
| sothoy χειρὸς ὀνομάξεται, ὃ xav κοτύλην ἔνιοι καλοῦν 

144 6t. στῆϑος δὲ, τὸ μετὰ τὸ κοῖλον, πρὸ τοῦ μεταχᾶρ-: — 
πίου. τὸ δὲ στῆϑο j καὶ Gv καλεῖται: ἔνιου “δὲ 
TO μὲν πρόσϑιον τῆς δραχὺς ἅπαν ϑέναρ οἴονται xt 
λεῖσϑαι, καὶ Ἱπποκράτης, “αὶ "Ounjoag:- τὸ δὲ dv: 
κείμενον πᾶν, ὀπισϑέναρ , j srívag. καὶ ztooxdomu Ὁ 
καὶ δῶρα. καὶ rovrov τὰ uiv πρὸς καρποῖς, στήθη — 
τὰ δὲ πρὸς τοῖς δακτύλοις ὑπόχηλα ταρσὸς; καὶ ugs r 
rog. τῶν δὲ δακτύλων τὰ “μὲν προὔχοντα: κατὰ τὰς 85. 
συμβολὰς, κόνδυλοι, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἡ πληγὴ πέκληται" "7 

dila — 
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và δὲ ὑπ᾽ αὐτοὺς ἄρϑρα, ἀκυταλίδες, ἢ ὡς ᾿Αριστο- 
τέλης, φάλαγγες. Ἐερεῖς “δέ εἰσιν ἑκάστῳ δακτύλῳ τῶν 145 
τεττάρων" τῷ μείξονι. μόνῳ, δύο. ὀνομάξονται. 0E. οὗ 
δάκτυλοι" ̓μικρός" ὁ μετ᾽ αὐτὸν, παράμεσαρ. εἶτα, μέ- 

ὅσος" μετὰ τοῦτον, λιχανός" ὁ λοιπὸς, ἀντίχειρ, ἢ μέ- 
yeg. τὰ δ᾽ ἐπὶ "Σ᾿ τάλαντα πρὰ τῶν χονδύλων, 

μετακόνδυλα. ὧν τὰ μὲν κάτω, ἄρϑρα, τὰ δ᾽ ὑπὸ ταῖς 
φάλαγξι, . διξώνυχες. ἐξ αὐτῶν γὰρ αἱ τῶν | ὀνύχων 

bete 4 

ἀρχαί. "μετ᾽ αὐτὰς, ὄνυχες, ὑφ᾽ οἷς τὰ νεῦρα. παύ-146 
ἀθεόϑαι λέγουσιν. ὧν τὰ μὲν ὑπὸ τῷ ὄνυχι, κρυπτὰ, 
τὰ δ᾽ ἄνωθεν, ἄργεμοι. τὰ δ᾽ ἑκατέρωθεν, παρῶνυ- 

χίαι. τὰ δὲ μετὰ ταῦτα, γωνίαι. τὸ δὲ πρὸς ταῖς Qu- 
"ἀνατολή. καὺ τὰ μὲν ἐπιφαινόμενα 

» Ψεφέλια. τὰ δ᾽ ἔνδοϑεν. τῶν δακτύλων πέ- 
Werner ennt «κορυφαί, ἀπὸ δὲ τῶν ὀνύχων, 

ὀνυχίσασθαι, καὶ ἀπονυχίσασθαι, ᾧ καὶ μᾶλλον χρη- 
στέον. καὶ ἐξονυχίζξειν. τῆς μὲν οὖν ὅλης χειρὸς ὀ- 
στῶ “ἐξ καὶ. εἴκοσιν εἶναί φησὶν ὁ Σολεὺς Κλέαρχος, 

2 

εἷς τῶν ̓ Δριστοτέλους μαϑητῶν. *üv δὲ συγκλείσῃς 147 
ϑοτὴν χεῖρα, τὸ uiv ἔξωϑεν καλεῖται πυγμὴ, ὅϑεν καὶ 

ὸ. πύχτης, καὶ τὸ πυχτεύειν, καὶ. ἐξοπύκτευσε, χαὶ τὸ 

mob ἔπαισε, πὺξ ἐπάταξε, πὺξ ἔπληξεν. ἡ δὲ συνεχὴς . 
Tv χειρῶν συναγωγὴ, πυχνῶς εἰς πλῆϑος ἐπιφερο- 
μένων, πίτυλος καλεῖται. τὸ δὲ ἔνδοϑεν, δράγμα. ἀφ’ 
ebat τῶν ἀσταχύων, καὶ δρὰξ, καὶ δράκος, καὶ 
. δράττεσϑαι, καὶ ἐπιδράττεσϑαι. "Amo δὲ τῆς χειρὸς, 148 

εὔχειρ, ϑρασύχειρ, ἀντίχειρ, εὐχειρία, ϑρασυχειρία. οὐ 
μὴν ἐντιχειρία. χειροτεχνία, χειρουργία;. χειροτέχνης, 
. ειρουργικόρ. ὁ γὰρ χειρουργὸς, εὐτελές. χειρουργεῖν 
30 δὲ, καὶ χειροτεχνεῖν, χειρουργικῶς., χειροτέχνως, χει- 
y θοτεχνικῶς, καὶ χειροτεχνικὸς χειρώσασϑαι, ἐγχείφη- 

(ou, ἐπιχείρημα, ἐπιχείρησις, ἐπίχειρ, ταχύχειρ, ὡς 

— "Ov, καὶ χειροχρατία. καὶ πολυχειρία,᾿ Θουκυδίδης. 
85 ὀξύχειρ. γὰρ, καὶ ὀξυχειρία, τὸ μὲν παρὰ Μενάνδρῳ 

εἴρηται, τὸ δὲ παρ᾽ ᾿ἀλέξιδι. ἐν χειρῶν νόμῳ. ἀμύνα- 

— ἱΚριτίας. Ἐκαὶ ἀπὸ τούτου, ταχυχειρία. εἶπε δὲ Πλά- 149 
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σϑαι, εἷς χεῖρας ἦλθον, εἰς χεῖρας ἐλθεῖν. χεῖρα ὕπο- 
ΣΟ σχεῖν, εἰς τοὺς ὑπὸ χεῖρα. τὴν ὀργὴν ἀφῆκα. χειραγῶ-. 

yc, χειραγωγεῖν. χεῖρα ὑπέχειν. χέρνιβα Ὅμηρος; τὸ 

φᾳατὰ χειρὸς ὕδωρ. καὶ χερνίψασϑαι, Φιλωνίδης, καὶ — 
1δ0χερνίμματα. ᾿᾿Δριστοφάνης δὲ, ἀμεταχειρίστων τῶνδ — 

κοινῶν εἶπεν. ἀποχειροβίωτος, ὁ ἀπὸ τῶν χειρῶν ξῶν, 
εἶπε Ξενοφῶν. ἐρεῖς δὲ καὶ χειρόνιπτρον, χειρόμακ- 
vQov, χεὶρ δεξιὰ, ἐπὶ χειροτεχνίας. τινός. καὶ Πολυ- 

οἰ ρἰλείτου χεὶρ, τὸ ἄγαλμα. καὶ ᾿Δἀπελλοῦ χεὶρ, ἣ γραφή. 
χεὶρ στρατιωτικὴ., καὶ πολλῇ χειρὶ, ’πολύχειρ, καὶ πο-1 
λυχειρία, χειροτονία, ἀντιχειροτοψία, ἐπιχειροτονία, 
χειροτονεῖν, 2yysugorovsiv, ἀντιχειροτόνεῖν. ἑκατόγχειρ, 
μακρύχειρ, ὡς ὁ “Ὑστάσπου zlagsiog , κατὰ τὸν Πο- 

151 λύκλειτὸν. "ἢ ὡς Ξέρξης, κατὰ ᾿ἀντιλέοντα. ἢ ̂os, 
ὁ ἐπικληϑεὶς ᾿Δρταξέρξης. ἴσως ὅτι καὶ τὴν “δύναμιν 15 
ἐξέτεινεν ἐπὶ πλεῖστον, ἢ ὅτι τὴν δέξιὰν siye προμή- 
κ«εστέραν, ἢ τὴν ἀριστερὰν, ἢ καὶ ἀμφοτέρας. ἀπὸ. χευ- 
ρῶν. ὃξ. xal χειρῖδες "παρὰ ΞΞενοφῶντι.. καὶ χειριδω- 

"τοὶ χιτῶνερ. χαὶ χειροποίητον, παρὰ ΖΔημοσϑένει.. καὶ j 
χειρώναχτες, παρὰ Σοφοκλεῖ. καὶ -χειρωναξία, παρὰ οι 

Ἡροδότῳ. καὶ χειροήϑης, παρὰ “Ἰημοσϑένει, χειροήϑη 
4δοξῶα. ἘὙπερίδης δὲ iv τῷ ὑπὲρ «“υκόφρονος καὶ τὸ 

ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀνομαζόμενον χειρόγραφον, χεῖρα 
ὠνόμασεν εἰπῶν, οὔτε τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα δυνατὸν. ἀρ- - 

οψήσασϑαι. ἔστι δὲ καὶ ναύμαχον ὅπλον, χειροσιδήριον. 95 
χειροπέδας, Ἡρόδοτος εἴρηκεν. Ἱππώναξ δὲ, χειρόχω- — 
λον, τὸν τὴν χεῖρα πεπηρωμένον. χειρόδοτον δὲ δά- - 
νειόμα, τὸ ἄνευ συμβόλου. χειρομάντεις, ab. ἐκ τῶν 
χειρῶν | μαντευόμεναι. χειριᾶν δὲ ἐκάλουν τὸ κατεῤ-. —— 
ῥῆχϑαι τὰς χεῖρας, ἢ ἀλγεῖν ix κόπου. ὅϑεν καὶ χει- 80 

158 ρόποδες, oí τοὺς πόδας κατεῤῥηγμένοι. " χειρονομῆ- | 
δαι δὲ, τὸ ταῖν χεροῖν ἐν ῥδυϑμῷ κινηϑῆναι. Ἡρόδοτος. 
δὲ εἴρηκεν ἐπὶ ᾿Ἱπποκλείδου τοῦ ᾿4ϑηναίου, τοῖς ποσν — — 
ἐχεινορόμησεν. ὁ δὲ Κρατῖνος καὶ χειρονομησείοντας 
εἶπε. καὶ ἀκροχειρισμὸς, μελέτη τις iv παγχρατίῳ. ἄ- 85. 
κροχειρίσασϑαι, διαχειρίφασϑαι, χούματα διαχειρίσαι, —— 
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sul μεταχειρίσασϑαι. καὶ διὰ χειρὸς ἔχειν τὴν πόλιν, 
καὶ αὐτοχειρία, αὐτοχειρὶ, αὐτόχειρ ἐργάτης. "τὸ γὰρ 154 
παρὰ Φιλίστῳ αὐτοχειρίσαντεβ y ̓ 'παμμίαρον. ἀχείρω- 
τον δὲ Σοφοκλῆς. εἶπε τὸ ἀχειρούργητον, δυσχείρω- 

ὅτα δὲ “Ζημοσθένης. ἐγχειρίϑετον, Ἡρόδοτος. ἐγχειρί- 
τῆς, ᾿Δριστοφάνης. ἐπιχειφηταὶ. δὲ, Θουχυδίδης. xol - 
ἐγχειρητικωτέρους ἀρετῆς, Ξενοφῶν. καὶ ἐγχειρήματα, 
Ζημοσϑένης, καὶ ἐπιχειρήματα. ἐγχειρίδιον, τὸ ξίφος; 

Ξενοφῶν. λέγοιτο δ᾽ ἂν, χεὶρ ἀχρατὴς, ἢ ἐγκχρατής. 
10 καὶ τὸ ἔργον. ̓αὐτῆς, κρατεῖν, ἀκρατεῖν, ἀντιλάμβάνε- 
69a. "καὶ τὸ πρᾶγμα, ἀντίληψις, ἀντιλαβὴ, καὶ λῆ-155 
Ψις, di λαβή. καὶ ἀπρὶξ ἀντιληφϑῆναι. ἔστι δὲ ἔτι 
ἀπὸ χειρῶν, ἅψασθαι, aqu. καὶ ὡς Πλατῶν, ἅψις. ἃἅ- 
πτὸν, ἀναφές. τὸ yàg ἁφᾶδϑαι ποιηταῖς δεδόσθω. ^A- 

15 πὸ δαχτύλων, δοδοδάκτυλος. καὶ δαχτυλίδια, τὰ γυναι- 
«tie. δακτυλιογλύφος, δαχτυλιογλυφία, παρὰ Πλάτω- 
νι. καὶ δαχτυλοδεικτεῖτε, ὡς ΖΙημοσθένης. " δαχτυλή- 156 
ὥρα, ὡς Ξενοφῶν. ἐπὶ δακτύλων ϑεῖναι, τὸ λογίσα- 
σϑαι. καὶ δάκτυλος, ὁ δυϑμός. καὶ τοὺς ᾿Ιδαίους Óa- . 

φοχτύλους κεχλῆσϑαι λέγουσιν οἵ μὲν κατὰ τὸν ἀριϑ- 
μὸν, ὅτι πέντε, οἱ δὲ κατὰ τὸ τῇ Ῥέᾳ πάνυ ὑπούρ- . 
piv, ̓ ὅτε καὶ οἱ τῆς χειρὸς δάκτυλοι τεχνϊταί τε xal 

πάντων ἐργάται. ᾿Δπὸ δὲ ἀγκώνων, γαλιαγκών. καὶ 
᾿ ἀπὸ πηχέων, εὔπηχυς, δοδόπηχυς, e gremio 

25 2 7009-9 Περὶ τῶν διὰ χειρὸς μέτρων. — — 157 

"E Tóv δὲ μέτρων ἔστι μέντοι xci δάκτυλος. δο- 
Ἢ χμὴ δὲ, συγκλεισϑέντες οἵ τέσσαρες δάκτυλοι, καὶ δα- 
& «τυλοδόχμη. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ παλαιστὴ ϑηλυχῶς, καὶ 
Γ τστὴς ἀῤσενιχῶς. καὶ δῶρον, καὶ ἐκκαιδεκάδωρα, 

τὰ ἑκκαιδεκαπάλαιστα. τὸ δὲ ἀπὸ καρποῦ ἕως ἄκρου 
Bases), ἡ πᾶσα χεὶρ, ὀρϑόδωρον. Εἰ δὲ τοὺς δα- 
- χτύλους ἀποτείνας ἀπὸ τοῦ μεγάλου πρὸς τὸν σμι- 
᾿ αρότατον μετρεῖς, σπιϑαμὴ τὸ μέτρον. "εἶ δὲ τὸν μέ- 168 
| y«v δάχτυλὸν τῷ λιχανῷ ἀντιτείνειας, τὸ μέτρον Av- 
85 χάς. ἀπὸ δὲ τοῦ ὠλεχράνου πρὸς τὸ τοῦ μέσου δα- 

Pollux Fol. I. H 
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χτύλου (ἄκρον, τὸ διάστημα. πῆχυς, εἰ δὲ" συγκάμψειας 
ες "τοὺς δακτύλους ἀπ᾽ ἀγχῶνος ἐπ᾽ αὐτοὺς, πυγῶὼν 'τὸ 

μέτρον. εἰ δὲ συγαλείσειας, πυγμή.. εἰ δ᾽ ἄμφω τὰς 
χεῖρας ἐκτείνειας,. ὡς καὶ τὸ στέρνον. αὐταῖς συμμε- 
τρεῖν.». ὀργυικὰ τὸ μέτρον. χειρῶν δὲ. ἡ μὲν δεξιὰ, κα-5 

159c& τὴν ϑέσιν. "ἡ δὲ ἀριστερὰ, σκαιὰ, λαιὰ, εὐώνυ- 
μος. καὶ δεξιὸς, ἐπιδέξιος. καὶ δεξιῶς, ἐπιδεξίως. τὸ 

δὲ ἐπιδέξια. δηλοῖ παρὰ μὲν Πλάτωνι τὸ δεξιῶρ᾽ ἀνα- 
βάλλεσϑαι δὲ οὐκ ἐπισταμένου ἐπιδέξια. παρὰ δὲ 4v- 
Glo, τὸ ἐκ δεξιᾶς χειρὸς, εἰσιόντων πρὸς τῇ Νεμέᾳ, 10 

τς ἕστηκεν ἐπιδέξια, παρὰ δὲ Εὐπόλιδι, προπόσεως 
σχῆμα, ὅταν δὲ πίνωσι. τὴν ἐπιδέξια. ἀμφιδέξιος,- 
ὃ ταῖς δυσὶ. χερσὶν ἐνεργῶν δεξιῶς. περιδέξιος, δὲε- 

160 ξιώσασϑαι. "Ξενοφῶν δὲ εἴρηκε καὶ δεξιωσάμενος. 
δεξίωσις. δὲ, τὸ δοῦναξ τι, ἢ καὶ λαβεῖν. δεξιὼν προ- 15 
τεῖναι, δεξιὰν ἐμβαλεῖν, δεξιὰν δοῦναι, καὶ δεξιὰν 

: πέμπει βασιλεὺς, ὡς Ξενοφῶν. καὶ μανϑάνει δεξιὰ, 
ἤγουν τὰ σοφὰ, ὡς “Ἵριστοφάνης. τὸ δὲ δεξίωμα μό- 
vov τῶν μέτρων. ἐκ τῆς ἀριστερᾶς, σκαιὸς, καὶ ὅκαι- 

ὥς ἐπίῤῥημα, ἀφιστερός. τὸ δ᾽ ἐπαρίστερος, ἰδιωτι- 20 
161 χόν. τό γε μὴν ἀμφαρίστερος, ᾿Δττικόν. "τάχα δὲ καὶ 

ὁ ἀριστεροστάτης ἔν χορῷ προσήκοι ἂν τῇ ἀριστερᾷ, 

ὡς ὁ δεξιοστάτης τῇ δεξιᾷ. ἀλλὰ καὶ ἐν. δεξιᾷ εἰσπλέ- 

οντι; καὶ ὁμοίως ἐν ἀριστερᾷ. ἀπὸ δὲ ὀνύχων. ἄκρων, 
ἀκρωνυχία, τὰ ἄκρα τῶν χειρῶν. καὶ τῶν ποδῶν. 96 

πφεροσήχοι δ᾽. ὧν οἶμαί δακτύλοις, καὶ τὰ ὠκρότατα, 
ἀκρωλένια, ἀκρόδρυα, ἀκφοχειρισμὸς, ἀχροχωλία, á- 

κρώρεια, ἀκροϑίνια, καὶ παρ᾽ Εὐριπίδῃ, ἀχροϑινια- 

ξόμενοι; κατὰ τὸ ἀκροφύσιον. καὶ ἀκροτελεύτιον, πα- 

ρὰ Θουκυδίδῃ, καὶ ὅσα ἄλλα ἐκ τῶν ἄκρων. .... 30 

᾿ “Περὶ ϑώρακος καὶ στέρνου καὶ τῶν σὺν 

αὐτοῖς. 

᾿4πὸ γε μὴν αὐχένος τὸ μὲν σύμπαν. ἕως ἴαρίων, 
ϑώραξ, καὶ ὕλμορ. τὸ δὲ ὑπὸ τὰς κλεῖδας,. στῆϑος.. 

τούτου τὰ ἐντὸς, ἐντοσϑίδια. καλεῖται δὲ καὶ ἵππων 35. 

162 . 
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᾿ προστηϑίδια ὅπλα, τὸ δὲ ὑποκαταβαῖνον, στέρνον. 
Πλάτων δὲ, τὸ ἀπὸ ϑυμοῦ καταβαῖνον, στέρνον. ὅϑεν 
εὐρύστερνος, ὁ εὔστερνος. προστερνίσασϑαι, προστερ- 
νίδια. καὶ στερνόμαντιν Σοφοκλῆς, τὴν ἐγγαστρίμυ- 

590v καλουμένην. τῶν δὲ στηϑῶν τὸ μέσον, στηϑύ- 
γιον. τὰ δὲ ἐπὶ τοῖς στέρνοις; μαστοί" ἀφ᾽ ὧν καὶ 
τὰ τῆς γῆς ὑπερέχοντα μαστοὶ κέκληνται. " οἱ. δὲ [68 
μαστοὶ καὶ τιτϑοὶ καλοῦνταν καὶ τιτϑία᾽ μάλιστα δὲ 
ἐπὶ γυναικῶν. ἀπὸ τούτων, τίτϑαι, αἵ ϑηλάξουσαι. 

1οϑηλάζξειν δὲ χαλεῖται, τὸ μαστὸν ἐπισχεῖν. ϑηλάζε- 
σϑαι δὲ, τὸ ἕλκειν τὸ γάλα ἐκ τῶν μαστῶν. τὸ ὑπὸ 
τοὺς μαστοὺς, προχάρδιον. τὸ ἄκρον τῶν μαστῶν, 
ϑηλή. ὅϑεν καὶ τὸ ϑηλάξειν, καὶ ϑηλὴν ἐπισχεῖν. ὁ 
δὲ μελαινόμενος περὶ ϑηλὴν κύχλος, φῶς. ἡ δὲ πρώτη᾽ 

Ἰστοῦ γάλακτος ὑπ᾽ αὐτὸ πῆξις, κύαμος. "τὸ δὲ Uzo*164 
πιμπλάμενον τοῦ γάλακτος, κόλπος καὶ ἄσκωμα. μό- 

νὰ δὲ ἐν στήϑεσιν ἔχει μαστοὺς. ἄνϑρωπος xul νυ- 
χτερὶς καὶ ἐλέφας. καὶ οὕτω μὲν ὁ Σολεύς. ὁ δὲ 
Σταγειρίτης τὸν ἐλέφαντα πρὸς τῷ στήϑει φησὶν, 

φοοῦὐκ ἐν τῷ στήϑει τοὺς μαστοὺς ἔχειν. προχάρδιον 
δὲ, τὸ ὑπὸ τῷ στήϑει ἔγκοιλον, μαλακὸν, καὶ σαρ- 
κῶδες, κατὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας. ὑπύχειται δὲ τῷ 
χύνδρῳ τοῦ στήϑους, ὅ ἐστιν ὀστοῦν ἐχπεφυκὸς τοῦ 
στήϑους, καὶ λῆγον εἰς αὐτὸ τὸ τοῦ στήϑους ἄκρον 

᾿φ5 ὀστοῦν, ὃ καὶ ξιφοειδὲς καλεῖται. "τὸ δὲ ὑπὸ τὸ στέρ-: 165 
^ vov ἔγχοιλον, ὃ καλοῦσι σφαγὴν, καὶ ἀντικάρδιον ὑπ᾽ 

ἐνίων ὠνόμασται. καὶ μὲν δὴ τὸ μὲν ὑπὸ προκαρ- 
δίω, χόνδρος. τῷ δὲ ὑπὸ χόνδρῳ, ὑποχόνδριον. τού- 
τοῖς δὲ πλευραὶ πρόσχεινται ὀχτῶ, περιαγόμεναι εἰς 

βοτὰ νῶτα, μείξους τε καὶ ἐλάττους. ὧν αἵ μὲν μεί- 
τ ξους; γνήσιαι καλοῦνται, νόϑαι δὲ αἵ ἐλάττους, ci 

, καὶ μάλιστα τῷ στήϑει πλησιάξουσι. Ἐτὸ δὲ ὑπὸ τὰς 166 

πλευρὰς τῶν ὀστῶν λῆγον ὀστέον, χήτη, καὶ κενεὼν, 
καὶ ξώνη καλεῖται. ἀφ᾽ ἧς τὸ ξώννυσθϑαι, ξῶμα, διά- 

85 ξζωμα; διαξώννυσθαι. καὶ ξώνη τὸ ὅπλον ὁμώνυμον 
“τῷ μέρει, ξωστήρ τε καὶ περιξώστραν ᾿Αἀναξανδρίδης 
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εἴρηκεν, ὡς δὲ παχεῖαν τὴν περιξώστραν ἔχει. δηλον- 
ὅτι τὴν ζώνην, ἣν Ῥωμαῖοι φασκχίαν καλοῦσι. καὶ 
ἡ μὲν περὶ τὰς πλευρὰς νόσος, πλευρῖτις, ὡς ἡ περὶ 
τὰ ἄρϑρα, ἀρϑρῖτις, καὶ νεφρῖτις, ἡ περὶ τοὺς νε- 

167 φρούς. "᾿4λλὰ τὰ μὲν ὑπὸ μασχάλην, πλευρὰ ὀνο-5 
μάξεται. τὰ δὲ ὀστᾶ, πλευραί. ὧν τὰ μέσα, μεσόπλευ- 
ρα, καὶ μεσοπλεύρια. ἑπτάπλευρον δὲ Δίγυες ἢ εἰ- 
Giv, ἢ καλοῦνται. καὶ τρίγωνόν τι ἰσόπλευρον ὀνο- 
μάξεται. καὶ παραπλευρίδια, τὰ παρὰ ταῖς τῶν ἵπ- 

πῶὼν πλευραῖς ὅπλα. καταλήγει δὲ εἰς τοὺς περὶ νῶ-10 
τὸν ὀφονδύλους τὰ τῶν πλευρῶν ἄκρα, κἀκείνοις ἐμ- 
σέπηγε κατὰ τὰς ἐκ πλαγίων κοιλότητας. δώδεκα δέ 

εἰσιν ἑκατέρωθεν αἱ σύμπασαι πλευραὶ, ὧν nva τῷ 
στέρνῳ συνάπτονται, αἱ δὲ περὶ τὸν ϑώρακα παύον- 
σαι, αὐταὶ ἑαυτὰς φέρουσαι. 15 

168 "Περὶ κοιλίας, ὀμφαλοῦ, χενεώνων καὶ τῶν σὺν 
αὐτοῖς. 

Τὸ δὲ. ἀπὸ στέρνων. ἐπ᾿ αἰδοῖα κατὰ τὸν κενεῶ- 
να, κοιλία καλεῖται καὶ γαστήρ. ἀφ᾽ ἧς καὶ προγά- 

στωρ, καὶ γαστρὶς, καὶ γαστριμαργία, καὶ γαστρίμαρ- 30 
γος, γαστροβόρος. καὶ γαστρισμὸς, καὶ γαστρίσαι. 
καὶ γαστρίδιον οἵ κωμικοί. καὶ γάστρα τρίποδος παρ᾽ 
Ὁμήρῳ. καὶ ὑπεγαστρίξετο, τὸ ἐχορτάξετο, ἡ κωμῷῳ- 
δία. καὶ ἐν γαστρὶ ἔχειν, Ἡρόδοτος. καὶ ἐγγαστρίμαν- 
τις, καὶ ἐγγαστρίμυϑος. τὸ δὲ ὑπὸ τῇ γαστρὶ, στάχυς 25 

4609 καλεῖται. "τὸ δὲ κατὰ μέσην γαστέρα κοῖλον, ὀμφα- 
λὸς, καὶ μεσομφάλιον. καὶ ὁ περὶ αὐτὸν τόπος, γάγ- 
γάμον, ἐπεὶ νεύρων ἐστὶ πλέγμα, καθάπερ. τὸ δικτυ- 
ὦδες, ὃ. καλεῖται νῦν γάγγαμον, ἢ ὡς οἵ πολλοὶ, σα- 
pii. ὀμφαλοῦ δὲ τὸ ἐν μέσῳ, ἀκρομφάλιον. τὸ δὲϑο 
ὑπὲρ αὐτοῦ, ἐπομφάλιον. xol μεσόμφαλοι καλοῦνται 
πλακούντων τι εἶδος. καὶ ὀμφαλοτόμος, ἡ μαιξύτρια. 
καὶ ὃς ἀποτέμνει τοὺς ὀμφαλοὺς τῶν βρεφῶν, ὀμφα- | 

,γρλιστήρ. "οἱ δὲ Avvwxol καὶ τὸν τῶν συκῶν πυϑμένα ᾿ | 
ὀμφαλὸν ὀνομάξουσι. τὸ δὲ περὶ τῷ ὀμφαλῷ δέρμα,85 — 
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γραία, διότε δυσούμενον γήρως σύμβολον γίγνεται. 
Τό γε μὴν περὶ τὸν ὀμφαλὸν μέρος, ἐπιγάστριον εἴ- 
ποις ἂν, ὅπερ ἥπατι καὶ σπληνὶ ἐπίκειται. τῷ δ᾽ ἐ- 
πιγαστρίῳ, οἱ κενεῶνερ hacia rta e καὶ λαγόνας 

5 χαλοῦσι. 
M 

Περὶ ὑπογαστρίου καὶ ἥβης 

Τὸ μέντου ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν πᾶν ἄχρι τῶν ὑ- 
πὲρ αἰδοῖα τριχώσεων, ἧτρόν τε καὶ ὑπογάστριον. 
ἀπὸ δὲ τοῦ ἤτρου , καὶ ἠτρίδια τεμάχη οἵ κωμῳδοὶ 

10 λέγουσιν. αὕτη δὲ ἡ τρίχωσις, ἥβη τε καὶ ἡπίσμον, 
τὸ γὰρ ἐφήβαιον, ἰατρῶν μόνον. 

: Ἐ Περὶ αἰδοίων καὶ τῶν περὶ αὐτά. 171 

Τὸ δὲ ὑπ᾽ αὐτὰ, αἰδοῖον. οὗ τὸ πρόμηκες, δι᾽ 
οὗ τὸ ἐκ κύστεως ὑγρὸν imos, καυλὸς ὀνομάζεται. 

τοκαὶ στῆμα κατὰ τοὺς ἰατροὺς, τὸ κατηρτημένον. τὸ 
δὲ μὴ ἐκκρεμάμενον αὐτοῦ, ὑπόστημα, καὶ κύστεως 
τράχηλος. ὥσπερ βάλανος, τὸ τοῦ καυλοῦ ἄχρον. οὗ 

τὸ τρύπημα, οὐρήϑρα. πόσϑη δὲ, τὸ ἐπ᾽ αὐτῇ δέρ- 
μα, ὡς ἀκροποσϑία καὶ ἀκροπόσϑιον, τὸ j ΤΑ 
φοπροῦχον. ᾧ δὲ τὴν πόσϑην ἀπεδοῦντο, τοῦτον τὸν 

δεσμὸν κυνοδέσμιον ὠνόμαξον. "τὸ δὲ τῶν | ὄρχεων 172 
ἀγγεῖον, ἢ. τῶν διδύμων, ὀσχεὸς καλεῖται. οὗ τὸ χα- 
λώμενον, λακόπεδον. τὸν δὲ ἀεὶ χαλαρῷ τούτῳ κεχρή- 
μένον, λαχοσχέαν ὠνόμαξον ᾿Αϑηναῖοι. τὰ μέντοι με- 
peor ποσϑήματος χαὶ ὀσχεοῦ καὶ μηροῦ, πλιχάδες 

“καλοῦνται. ὅϑεν καὶ τὸ διαβαίνειν οἱ ποιηταὶ dugt- 
πλίσσειν λέγουσι. καὶ τὸ περιβάδην, ἀμφιπλὶξ, ὡς 
“Σοφοκλῆς κατεχρήδατο ἐπὶ δρακόντων εἰπὼν, Sw 

oa φὸν ἀμφιπλὶξ εἰληφότα, οἷον περιβεβηκότα. * 00173 

80καὶ Στράττις, τὰ ϑυγάτρια περὶ τὴν λεκάνην ἅπαν- 
τὰ περιπεπλιγμένα, τουτέστε διασχόντα τὰ ἀκέλη. καὶ 
Ὅμηρος δὲ εὖ δ᾽ ἐπλίσσοντο πόδεσοι, τουτέστιν διέ- 
“βαυνον. χρεμαστῆρες δὲ λέγονται τὰ νεῦρα, ἃ τοὺς 
διδύμους ἀνέχει. τὸ δὲ ῥαφῇ μὲν προσεοικὸς, ὑπὸ ὁὲ 

ϑό τὸν χαυλὸν διὰ τοῦ ὀσχεοῦ μέσου ὑπὸ τὸν ὀνομαζό- 
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μενον ταῦρον, ἀφ᾽ ov καὶ ἀταύρωτος παρὰ τοῖς τρα- 
γῳδοῖς ἡ παρϑένος, εἰς τὸν δακτύλιον καταλῆγον, 

174 περίναιον ὀνομάζεται, καὶ τράμις,, καὶ ὄῤῥδος. * ὄρχε- 

ὧν δὲ τὸ μὲν ἄνω, κεφαλή" τὸ δὲ κάτω, πυϑμήν" τὸ 
δὲ πᾶν τούτων, αἰδοῖα. ὥσπερ καὶ τὰ γυναικῶν. ὧν 5 
τὸ μὲν σύμπαν, χτεὶς, ἐπίσειον. ἡ δὲ. τομὴ, σχίσμα. 
τὸ δὲ ἐν μέσῳ δκαῖρον σαρκίον,. νύμφη, ἢ μύρτον, 
ἢ ἐπίδεῤῥις, ἢ κλειτορίς. καὶ κλειτορίξειν, τὸ διαψα- 
ϑάλλειν καὶ διαψαλλάσσειν τὴν κλειτορίδα. τὰ δὲ ἕκα- 
τέρωϑεν σαρχώδη, μυρτοχειλίδες, ἢ χρημνοὶ, ἢ πτε-10 
ρυγώματα. παραστάται δέ εἰσι πόροι ἀπὸ τῶν ὄρ- 

176 χεων ἐπὶ τὸν οὐρητῆρα κατάγοντες τὸ σπέρμα. *'Ovó- 
ματα δὲ τῶν εἰρημένων, ἀπὸ μὲν γαστρὸς, γαστρὶς, 
γαστρίμαργος, γαστροβόρος, προγάστωρ, γαστρισμός. 
γαστρίξειν, οὐ μόνον τὸ πληροῦν, ὃ xc χορτάξειν λέ- 15 
γουσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ πλήττειν εἰς τὴν γαστέρα, ὡς 
“Δριστοφάνης £v ᾿Ιππεῦσι. Πλάτων δὲ ὁ κωμικὸς ἐπὶ 
τοῦ γαστριμάργου τοῦτο εἴληφεν, ἔπειτα δ᾽ οὐδεὶς 
ἔστ᾽ ἀνὴρ γαστρίστερος. τὸν δὲ Πιττακὸν ὁ ̓ἀλκαῖος 
γάστρωνα καλεῖ. Ὅμηρος δὲ, εν ΝῺ 20 

γάστρην μὲν τρίποδος πῦρ ἄμφεπεν. | 

476" ἀπὸ δὲ καυλοῦ, ἀπεκαύλισε, καὶ ἀποκαύλισις. ὃ δὲ 
πόσϑης ἔρημος, ἀπεσκολυμμένος. πὰρὰ δὲ τοῖς 4ἴο- 
λεῦσιν ἐκαλεῖτο ἀπαιδοιῶσϑαι, τὸ ἀπεσχολύφϑαι, τὸ 
δὲ ἀνασπάσαι τὸ αἰδοῖον παρὰ τοῖς ἀρχαίοις κῶ-85 
puxoig ἀναστῦψαι καλεῖται. τὸ δὲ ἐπεγείρειν αὐτὸ 
[ταῖν χεροῖν, ἀναφλᾶν, καὶ ἀνακλᾶν ᾿Δριστοφάνης ἐν 
᾿Δμφιαράῳ λέγει. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ τύλος τὸ αἰδοῖον. 
οϑὲν καὶ Φερεκράτης τὸ γυρνοῦν αὐτὸ τῇ χειρὶ, ἀπο- 

XU εἶπε. 80 

477 α Περὶ ῥάχεως, νώτων καὶ τῶν περὶ αὐτά. 

Νῶτα τοίνυν ὑπ᾽ αὐχένι κείμενα, τὸ μὲν ἔγκυρτον, 
χελώνιον ὀνομάξεται. τὰ δὲ ἑκατέρωθεν ὠμοπλατῶν, 
πτερύγια. ὧν τὰ μὲν πλάγια, μεταυχένια. τὸ δὲ μέσον 
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τούτων καὶ τῶν νώτων, μετάφρενον, περιεχουσῶν 
αὐτὸ τῶν ὠμοπλατῶν.. ὧν τὰ περὶ νῶτα πλατυνόμε- 
να, τράπεξαι καλοῦνται. τὸ δὲ ὑπ᾽ αὐταῖς, ῥάχις. 
ἧς τὸ μέσον κατὰ μῆκος ἄχρις ὀσφύος ἐν τῷ νώτῳ 

5 κοιλαινόμενον, κρίσις. καὶ ταύτης τὸ καταλῆγον,. &v- 

víórtQvov. "τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ῥάχεως, ὀσφὺς, τὸ ἄχρι 178 
γλουτῶν. τὴν δὲ ῥάχιν ἔνιοι τῶν ποιητῶν ὠνόμα- 
σαν κλόνιν, ὥσπερ ᾿Αντίμαχος, ὡς εἴτε κλόνιός τὸ 
ουρίης σφονδυλίων ἕξ. ἑπτακαίδεκα δέ εἰσιν οἱ 

τοσφόνδυλοι oL τὴν ὅλην συγκαμπὴν τῇ ῥάχει παρέ- 
χοντερ, δύο μὲν καὶ δέχα ῥάχεως, oUg ὀνομάξουσι 
ódxysg, πέντε δὲ ὀσφύος. καὶ τὴν μὲν ὑπὸ τῷ '"4c- 
λαντι, καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ σάρκα ἀσφάλειαν, λοφαϑδί- 
&v, ἢ λοφίαν. τὸν δὲ ὑπ᾽ αὐτῷ, μασχαλιστῆρα. τοὺς 

15δὲ λοιποὺς, πλευρίτας καλοῦσι. "τὸν δὲ δυοκαιδέκα- 170 
τον, διαζωστῆρα. τὴν δὲ ὀσφὺν, καὶ πρότμησιν ἐκά- 
λουν. ἧς ἐνσπονδύλια μὲν τὰ ὀστᾶ. ὁ δὲ πρῶτος 
σφόνδυλος ἐκαλεῖτο νεφρίτης;, ὥσπερ ὁ τελευταῖος, 
᾿ἀσφαλτίας. τὸ δὲ μέσον τῆς ὀσφύος, ἄκνηστις, avel- 

900g uiv ἐπὶ τῶν τετραπόδων. “Ὅμηρος δὲ καὶ imi ἀν- 
ϑρώπων κέχρηται λέγων" 

κατ᾽ ἄχνηστιν μέσα νῶτα. 

'"dxó δὲ νώτου ὀνόματα, κατὰ νώτου ἐπιγενέσθαι iv 
πολέμῳ, καὶ νῶτα δοῦναι, καὶ νωτίσαι, παρὰ τοῖς 

φο ποιηταῖς, τὸ κατὰ νώτου τι ἀπολιπεῖν. "καὶ νωτοφό- 180 
ρος ἡμίονος, παρὰ Ξενοφώντι, καὶ ὄνος. καὶ νωτεῖς 
δὲ τούτους ἐκάλουν ὡς καὶ τοὺς. ὑπὸ ξυγῷ ξυγίους. 
καὶ νωτοπλῆγα τὸν μαστιγίαν ᾿Δριστοφάνης ἐκάλεσε. 
Περὶ δὲ τοῖς νώτοις ἑπτὰ τραχύτητες ἀνιστᾶσιν. ὧν 

ϑοδύο μὲν αἵ μετὰ τὴν πρώτην ἄκανθαν ὀνομαζομένην, 
ἃ καλοῦνται κυνόλοφα. κέρνανι δὲ αἵ πλάγιαι δύο. 
αἷ δὲ λοιπαὶ κάτω προνεύουσι. τῶν δὲ σφονδύλων 
ἄῤῥεν μὲν καλεῖται τὸ προῦχον καὶ ἐπερειδόμενον, 
ϑήλυ δὲ τὸ ὑποδεχόμενον κοῖλον. τοὺς δὲ σφονδύ- 

3540Ug τούτους ᾿Δῤῥιανὸς xci κύβους ὠνόμασεν, 
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2o αὐχένος ἐξ ὑπάτοιο κύβοις ἐπιτέλλεται ἰξύς. 

ἡ μέντοι διὰ τῶν σφονδύλων πορεία, δι᾽ ἧς ὃ yon 
τέταται, σωλὴν καλεῖται 2 τ»: ἊΝ σύριγξ. 

181 "Περὶ πλευρῶν, ἱεροῦ ὀστοῦ, ray dl τῶν 
περὶ αὐτά. - 0. 5 

Τῶν δὲ πλευρῶν αἵ μὲν μείξους; γνήσιαι, "ve δὲ 
ἐλάττους, νόϑαι, αἵ εἶσιν ὑπὸ τῷ στήϑει. μεϑ᾽ ἃς τὰ 
ἐνιδρυμένα ταῖς πλευραῖς. σπλάγχνα, ἐγκοίλια καλεῖ- 
ται. καὶ ἐκ μὲν νώτων ἡ ἀνωτάτω πλευρὰ μεγίστη 
ὁρᾶται, ἐκ δὲ πλαγίων ci μέσαι. καὶ τὰ μὲν τῶν 10 
πλευρῶν ὀστᾶ, σπάϑαι. τούτων δὲ πλάταν μὲν τὰ 

εὐρύτερα, ἃ καὶ ἀλλήλοις ivpitinip τὰ δὲ στενὰ, 

182xozía, ἃ ῥάχει 'κοινωνεῖ. * καὶ ob: μὲν πρῶται δύο 
καλοῦνται ἀντίστροφοι. δύο δὲ αἵ μετὰ ταύτας, ὅτε- 
ρεαί. δύο δὲ ἐπὶ ταύτας, στερνίτιδες. αἵ δὲ ἐπὶ τοὺς 15 

χόνδρους καταλήγοῦσαι δύο, παράσειροι, τέτταρες δὲ 
αἵ νόϑαι, μαλϑακαί: ἵνα δὲ οἵ σφόνδυλον καταλήγου- 
σιν, ἱερὸν ὀστοῦν καλεῖται. «αἱ ἄρχεται μὲν ἐξ εὐρύ- 
τητος ὑπὸ τὴν ῥάχιν, ὑποστενοῦται δὲ κατὰ τὸν κόχ- 
κυγα καλούμενον, ὃς καὶ σφονδύλιον, καὶ ὀῤῥοπύ- 90 
γιον ὀνομάζεται. οὗ τὸ ὑπεράνω , ὀσφὺς καὶ ἰξύς" 

188" ὡς ζώνη, τὸ κατ᾽ αὐτὴν ἐν τῷ ἔμπροσϑεν. τισὶ δὲ 

καὶ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν, ὃ τρητὸς χόχνυξ καλεῖται. καὶ ἔ- 

στι πάντων μέγιστον. καὶ τὸ μὲν εἰς δακτύλιον, ἤ- 

yovv τὴν ἕδραν νενευκὸς αὐτοῦ, κορυφὴ καλεῖται. 95 
τὰ δὲ πλάγια, ἰσχία τε καὶ σκαφία. ταῦτα δὲ ὀμφα- 

λῷ μὲν ἀντίκειται, γλουτοῖς δὲ ἐπίκειται, Ol καὶ κο- 

χῶναι χαὶ πύγαια προσαγορεύονται. κα καὶ προχῶναι 
παρὰ ᾿Αρχίππῳ iv ἐῷ Ῥίνωνι. καὶ ἰσχία μέν ἔστιν ci 

184 ἑκατέρωϑεν μετὰ τὴν ὀσφὺν σαρκώδεις προβολαί. * τὰ 80 

δὲ ὑπερέχοντα ἀπὸ τούτων, γλουτοὶὺ καὶ ἐφέδρανα. 

ἀφ᾽ ὧν ἔδρα, καθέδρα, ἔνεδρα, ἐνεδρεύειν, ἐφε- 
δρεύειν, ἔφεδρος, καὶ τὰ ὅμοια. ᾿Δ4πὸ δὲ πυγῶν, εὖ- 

zvyog, καλλίπυγος, καταπύγων. «49. Ἡσίοδον, πυγο- 
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στόλος. οἵ δὲ Mvrtxol καὶ τὸν μέσον τῆς χειρὸς δά- 
χτυλὸν χαταπύγωνα ὠνόμαξον. oí δὲ ἐνδεῶς πυγῶν 
ἔχοντες, λίσποι καὶ ὑπόλισποι καλοῦνται, καὶ: λισπό- 
zvyot, ἐφ᾽ ᾧ μάλιστα ᾿Δϑηναῖοι κωμφῳδοῦνται. τὴν 

50à ὧδε ἔχουσαν, διατράμιν Στράττις ὠνόμασε. 

* Περὶ τῶν κατὰ τὴν ὀσφὺν μυῶν, κοτυλῶν, γλουτῶν 185 
xul τῶν. περὶ αὐτῶν. 

Οἱ δὲ ἔνδοϑεν κατὰ τὴν ὀσφὺν μύες καλοῦνται 
ψόαι, καὶ νευρομῆτραι, καὶ ἀλώπεκες. ὁ δὲ Κλέαρ- 

l0yog τοὺς ἔξωϑεν κατὰ τῆς δάχεως μῦς οὕτως ὀνο- 
μάξει. κοτύλας δ᾽ ἂν εἴποις τὰς τῶν περὶ τοῖς ἰσ- 
χίοις ὀστῶν κοιλύτητας, ci τῇ κεφαλῇ τῶν μηρῶν 
εἶσιν ἐνηρμοσμέναι. πλῆκτρον δὲ μηροῦ καλεῖται, κα- 
90 ἡ κεφαλὴ τοῦ μηροῦ τῇ κοτύλῃ συνῆπται. αὐτὴ 

15δὲ ἡ χεφαλὴ, κοτυληδών. "αἱ δὲ ὑπὸ τοὺς γλου- 186 
τοὺς ἐπὶ τοὺς μηροὺς κατωφερεῖς σάρκες, ὑπογλουτί- 
δες. εἰσὶ δ᾽ ἐπὶ τοὺς μηροὺς ὑπὸ τοὺς γλουτοὺς, βου- 
βῶνες, οἷς καὶ τὸ πάϑος ὁ βουβὼν ἐπιγίγνεται. καὶ τὸ 
βουβωνιᾶν ἐκεῖϑεν, ὡς ὁ Καλλίας. καλεῖται δὲ καὶ 

2010 νεῦρον, τὸ συνέχον τὴν κοτύλην πρὸς τὸν μηρὸν, 
ἰσχίον. ὁμώνυμον δέ ἔστιν αὐτῷ xci τὸ ἄρϑρον. καὶ 
τὸ μὲν τῇ κοτύλῃ συνηρμοσμένον στρογγύλον ὁ- 
στοῦν, μηροῦ κεφαλὴ καλεῖται. μηρὸς δὲ τὸ 
ἀπὸ τούτου μέχρι γονάτων μέρος. ἀπὸ δὲ τοῦ!87 

95 μηροῦ ὀνοματοποιοῦσιν εὔμηρος, καλλίμηρος, μη- 
᾿ριαῖα, παραμηριαῖα. καὶ ἡ “άκαινα,φανόμηρις. πα- 
ραμήρια, καὶ παραμηρίδια, xci τὰ ὅμοια. ἡ δὲ 
περὶ τῇ κεφαλῇ τοῦ μηροῦ τῶν ὀστῶν ἔχφυσις, 
τροχαντὴρ ὀνομάξεται. μύες δὲ, αἴ πρὸ τῶν ἄρ- 

S090QV iv ταῖς κινήσεσιν ἐπανιστάμεναι σάρκες. "τὰ 188 
δὲ ἐντὸς τῶν μηρῶν, παραμήρια. τὰ δὲ μεταξὺ τῶν 
μηρῶν, μεσομήρια. γόνυ δὲ, ἡ μετὰ τοὺς μηροὺς συγ- 
χκαμπὴ, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ γονατίξειν παρὰ Κρατίνῳ. τῷ 
“κωμῳδοποιῷ. λέγεται δέ τι καὶ καλάμου γόνυ. καὶ 

ϑόπαρ᾽ Ὁμήρῳ ἐπιγουνίς. γόνατος δὲ τὸ μὲν τῷ τοῦ 
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μηροῦ τέλει συνηρμοσμένον, χνήμης κεφαλή. 'τὸ δὲ 
ἔξωϑεν ἐπικείμενον πλατὺ καὶ περιφερὲς ὀστοῦν, ὥὧσ- 
πὲρ φράγμα τοῦ γόνατος, ἐπιγονατὶς, κόγχη, κύγχος, 

189 μυλη. "καὶ ἐπιμυλὶς, κατὰ Ἱπποχράτην. κατὰ δὲ Ἵπ-: 
πώναχτα, μυλακρίς. ἡ μέντοι κωμῳδία ἢ τὴν ἀλε-5 
κτορίδα μυλακρίδα καλεῖ, ἢ fov τι ἐν τῷ δπων: 

γινόμενον, ὡς ᾿ἀριστοφάνης λέγει, 

ἵνα ξυνῶσιν ἧπερ ἥδεσϑον fo, 
σχώληκας ἐσθίοντε καὶ μυλακρίδας. 

ὁ δὲ πρὸς τῷ γόνατι μῦς, ἐπιγουνίς. ἡ δὲ κατόπιν 10 

1963 ἀντικειμένη τῇ κόγχῃ κοιλότης, ἰγνύη. Ἔχνήμη δὲ, τὸ 
ἐπὶ τῷ γύνατι. xci τῇ ἰγνύϊ πᾶν ἑκατέρωϑεν. δύο 
δὲ ὀστᾶ ἔχει ἡ κνήμη ἰσομήχη uiv, οὐχ ἰσοπαχῆ δέ. 
ὧν τὸ uiv ἔξωϑεν, ὅπερ ἐστὶν ἔλαττον, παραχνήμιον 
καλεῖται, τὸ δὲ ἔνδοϑέν vs καὶ μεῖξον, προκνήμιον. 15 
τῆς δὲ κνήμης ἁπάσης τὸ uiv πρόσϑεν, ἀντικνήμιον, 
τὸ δ᾽ ὄπισϑεν εἰς μῦν ἐπῃρμένον, γαστροκνήμιον. ἔ- 
ψιοι δὲ τὸ μὲν ay: κνήμην, τὸ δὲ ὄπισϑεν ἀν- 

191τιχνήμιον φήϑησαν. "τὰ δ᾽ ἀπὸ κνήμης ὀνόματα, εὖ- 
χνημος, καὶ κνημὶς, καὶ εὐκνήμιδες ᾿Ζχαιοί. καὶ σχε- 90 
λίδες ὁλόχνημοι ἐν τῇ κωμῳδίᾳ. za κνημοὶ ὁρῶν" 
τὰ δὲ ἑκατέρωθεν τοῦ μείζονος ὀστοῦ, ὃ τὴν κνήμην 
φέρει, κερκὶς καλούμενον, μικρὰ ὀστάρια, ἃ περόναι 
λέγονται, καὶ παρακερκίδες, ταῦτα στήριγγες παρ᾽ ἐ- 

» - * * B - «ν᾿ ᾿ 1 
νίοις καλοῦνται. τὸ δὲ πλατὺ, νεῦρον, ὃ πρὸς τὴν 95 
πτέρναν παύεται, ἀπὸ ἰγνύος ἀρξάμενον, τένων κα- 

λεῖται. ld *; balada 

192 "Περὶ σφυροῦ, ἀστραγάλου, σκέλους καὶ κώλου. 

y 

Τὸ δὲ ὑπὸ τῇ κνήμῃ μέρος καλεῖται σφυρὸν 
xci πίξα. ἀφ᾽ ὧν ὀνόματα, εὔπεξος, ἀργυρόπεξος, 30 
ἀργυρόπεζα. Θέτις, εὔσφυρος; καλλίσφυροβ. παρὰ δὲ 

τὴν πέξζαν ἑκατέρωϑεν προὔχουσιν ἀστράγαλοι, εἰς 

οὺς αἱ περόναι καταλήγουσιν. oí δὲ edo) λοι οὐ 

τὰ προὔχοντα, ἀλλὰ τὰ ἔνδοϑεν κρυπτόμενα ὑπὸ τῶν ᾿ 
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σφυρῶν. δαιβοὺς δὲ καλοῦσιν οἷς "καμπύλα εἰς τὸ 
ἔνδον τὰ σχέλη" "βλαισοὺς δὲ οἷς τὸ ἀπὸ τῶν yova-198 
τῶν zig τὸ ἔξω ἀπέστραπται. καὶ τὸ μὲν ᾿ἀρχίλοχος, 
τὸ δὲ Ξενοφῶν λέγει. σκέλος μὲν δὴ πᾶν ὀνομαστέον 

στὸ ix μηροῦ καὶ γόνατος καὶ χνήμης καὶ σφυροῦ 
καὶ ποδός. τὸ δὲ ἐκ μηροῦ καὶ κνήμης, κῶλον καὶ 
κώλυμα. ὀνόματα δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν, τὸ ὑποσχελίξειν. καὶ 
ὡς Ξενοφῶν, κακοσκελής. καὶ σχκελὶς, ἡ νῦν καλου- 
μένη πτέρνα iv τῇ κωμῳδίᾳ. καὶ παρὰ Πλάτωνι, εὐ- 

10 σχελές. "τάχα δὲ καὶ ὁ σκελετὸς, καὶ σκελετεύει, καὶ 194 
κατεσχελετευμένος, ἀπὸ τῆς τῶν μελῶν τούτων ὡς 
πρὸς τὸ ἄλλο σῶμα ἰσχνότητος ὠνομάσθησαν, ὥσ- 
περ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅμοια. Μένανδρος δὲ καὶ περι- 
σκελίδας εἴρηκε φορεῖν τὰς κόρας. καὶ ἀσκωλιάξειν ἔ- 

Ιόλεγον τὸ τῷ ἑτέρῳ ποδὶ ἅλλεσϑαι. ποὺς δὲ ὀνομά- 
ξεται τὸ μετὰ τοὺς ἀστραγάλους πᾶν. ἐξ οὗ εὔπους, 
ὠκύπους, ταχύπους. καὶ ὡς Πλάτων, ἀντίπους. εὐπο- 
δία, ἀποδία, ποδώκης, ἀρτίπους. καὶ ὡς Πλάτων, 
παραποδισϑῶμεν. "καὶ Ξενοφῶν, κακόποδας. καὶ δί- 195 

͵ 20z0vg, καὶ τρίπους, καὶ τὰ ἐφεξῆς. ὧν μόνον ὁ óxrá- 
πους ἰδικώτερον ἐχφέρεται. τούτοις ἂν προσήκοι, ὥὧσ- 
περ ἐμποδία, ἐμποδίσματα, ἐμποδίξειν, ἐμποδὼν ἵστα- 

| ὅϑαι, ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν, καλόπους, ποδοχάχκη, 
| - ποδάγρα, ποδαγρᾶν, πολύπους. Πλάτων δὲ, καὶ πο- 

φολύποδα καὶ ἄποδα εἴρηκε. χαμαίπους. ἐκάλουν δὲ 
: οὕτω τὴν οὐχ ἐπὶ ξεύγους κομιξομένην νύμφην. *z0-196 

δοστράβη, ποδόνιπτρον, ποδονιπτὴρ. ποδεὼν ἀσκοῦ, 
ποδήρης χιτὼν, ποδαλγία, ποδαλγής. ὁ δὲ κωμικὸς 
Πλάτων καὶ ποδάρια εἴρηκε. καὶ ποδεῖα δὲ, τοὺς 

βϑοπερὶ τοῖς ποσὶ πίλους, Κριτίας, ἃ «Αἰσχύλος πέλυ- 
evum καλεῖ. λέγεται δέ τι καὶ περὶ πόδα ἁρμόττον, 

ἀπὸ τῶν ὑποδημάτων. ἀνεπόδιζον δὲ τὸν γραμμα- 
cia, «Αἰσχίνης εἶπεν ὁ ῥήτωρ ἐπὶ τοῦ πάλιν ἀναγι- 
᾿νώσχειν ἐποίουν. καὶ ἀναποδιζόμενα δὲ ᾿ἀντιφῶν, 

55τὰ πάλιν ἐξεταξόμενα. 
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197 * Περὶ μερῶν ποδός. 

Μέρη δὲ ποδὸς, τὰ μὲν ἄνω πρὸ τῶν δαχτύλων, 
πεδίον, ἢ 0gog, ἢ πολυόστεον, ἐξ ὀστῶν καὶ νεύρων 
συγχείμενον. οὗ τὸ ἔμπροσϑεν μετὰ τοὺς δακτύλους, 
ταρσός. τὸ δὲ ἀπολῆγον τοῦ ποδὸς κατόπιν, πτέρνα. 5 
ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ πτερνοχοπεῖν, ὅπερ ἐστὶ τὸ ταῖς πτέρ- 
vcig χτυπεῖν πρὸς τὰ ἑδώλια ἐν τοῖς θεάτροις, ὅπό- 
τε τινὰ ϑορυβοῖεν. καὶ πτερνίδας δὲ ἣ μέση κωμῷῳ- 
δία φησὶ τοὺς πυϑμένας τῶν ἰατρικῶν λεκανίδων. 

198 "τὸ δὲ χάτωϑεν, τὸ μὲν ὅλον, τύλωμα, τούτου δὲ 10 

τὸ μὲν προῦχον ὑπὸ τοὺς δαχτύλους, στῆϑος ποδὸς, 
ἢ προστηϑὶς, τὸ δὲ μετὰ τὸ στῆϑος, χοῖλον ποδός. 
δάχτυλοι δὲ ποδὸς τὰς αὐτὰς ἐπὶ τοῖς μέρεσι προῦ- 
ayooleg ἔχουσιν, ἃς καὶ οἵ ἐπὶ τῶν. χειρῶν. καὶ τὸ 
μὲν ὑπὸ τοὺς δακτύλους ῥῆγμα, χίμετλον ὀνομάξεται. 15 

oí δὲ καὶ αὐτὸ τὸ μέρος οὗ bu rem, χίμετλον ó- 
φνομάξεσϑαι νομίξουσι. τὰ δὲ ὑπὲρ τοὺς δαχτύλους 

199 χρούματα, πταίσματα. “᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ ἐπιπταί- 
ὅματα αὐτὰ καλεῖ. τὸ μέντοι προσπταῖσαι ἐν τοῖς 
Σφηξὶ προσκόψαι εἴρηκε. καὶ ποσὶ δ᾽ ἂν προδήκοι 90 
καὶ τὸ ὑπόδημα, ὑποδύεσθαι, ὑποδούμενος, ἀνυπό- 
δητος, ἀνυποδησία. καὶ βάσιν δ᾽ ἂν εἴποις τὸν πόδα, 
Πλάτωνος εἰπόντος, ϑεοῦ βάσεις ὑποτιϑέντος πλεί- 
ovg. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ βάσιμον, καὶ ἄβατον. καὶ βάσις 
δὲ παρὰ τοῖς μουσικοῖς λέγεται τὸ τιϑέναι τὸν πόδα 95 

200iv ῥυθμῷ. "καὶ βατὴρ ὁ οὐδὸς ἐφ᾽ οὗ καὶ βαίνο- 
μεν, ὡς ᾿Δμειψίας, 

ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκεις τὸν βατῆρα τῆς ϑύρας. 

καὶ βεβῶτας ὁ Πλάτων τε καὶ Ξενοφῶν λέγουσι. καὶ δια- 

βατήρια ἱερὰ ὁ αὐτός. καὶ ἀποβατήρια. ἐρεῖς. καὶ 80 
διαβατὸς ποταμὸς, καὶ ἄβατος, Πλάτων. καὶ διαβά- 

ται, 4ημοσϑένης. καὶ διαβάτην, ᾿Δριστοφάνης. καὶ ἐ- 
πιβασίαν τὴν δίκην, ᾿Ὑπερίδης. ἐπιβασία καὶ ἡ εἰς 
ἀλλότριον οἶκον ἄναρχος εἰσέλευσις. καὶ ἐπιβατεύων 

τοῦ Σμέρδιος ὀνόματος, Ηρόδοτος: 35 
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ἈΠερὶ ἀντιάδων, fioóyyov καὶ στομάχου καὶ τῶν 201 
ἐντὸς τοῦ σώματος καὶ τῶν σπλάγχνων. 

Τῶν τοίνυν ἐντὸς ἀπὸ τῶν μετὰ τὴν ὑπογλωτ- 
τίδα τόπων, αἱ μὲν ἑκατέρωθεν προὔχουσαν σάρκες, 

5 ἀντιάδες καὶ παρί καλοῦνται. αἵ δὲ ὑπ᾽ αὐταῖς, 
ὅμοιαι μὲν τὴν ἐρυϑρύτητα, μείξους δὲ καὶ περιφε- 
ρέστεραι, μῆλα. προσπεφύκασι δὲ κατὰ λεπτοὺς ὑμέ- 
νας στομάχῳ, ὃν καὶ βρόγχον καὶ ἀρτηρίαν ἔνιοι, 
οἱ δὲ καὶ φάρυγγα καλοῦσι. "ταῖς y& μὴν ἀντιάσιν 202 

10 ὀστοῦν ὑπόχειται, περιειληφὸς τὴν τοῦ βρόγχου κε- 
, φαλὴν, καλούμενον ὑπ᾽ ἐνίων ὑοειδὲς, ὅτι προσέοικε 
τῷ τοῦ γράμματος σχήματι. Ἡρφόφιλος δὲ αὐτὸ, διὰ 
τὸ παρεστηχέναι ταῖς ἀντιάσι, παραστάτην ὠνόμασεν. 

ὁ δὲ στόμαχος ἔγκειται. μὲν ἔνδοϑεν τῇ ῥάχει, κατα- 
15τείνει δὲ εἰς πνεύμονα. ὀνομάξεται δὲ καὶ οἰσοφάγος. 

καὶ tà νεῦρα τὰ ἑχατέρωθεν αὐτοῦ, τόνοι. ἔνϑα δὲ. 
εὐ τῇ κοιλίᾳ συνάπτει, καλεῖται τοῦτο μέγα στόμα κοι- 
ον λίας: *zxagtouxs δὲ τῷ κάτωθεν τοῦ στομάχου, καϑὸ 08 
τῷ πνεύμονι συμβέβηκε, διὰ τὸ ἐκ στενότητος ἀνευ- 

᾿φορύνεσϑαι, κώδωνι σάλπιγγος. ἔστι μέντοι καὶ τὸ ὑπὸ 
τῇ γλώττῃ πρὸς ὑποδοχὴν τῶν ποτῶν τε καὶ σιτίων 

- τοῦ λοιποῦ μήκους πλατύτερον, εὐαίσϑητόν τε αὐτοῦ 
τὸ πρὸς τῇ κοιλίᾳ καὶ νευρῶδες. ἔξωϑεν δὲ σαρκώ- 
δης ἐστὶ, καϑὸ τῷ βρόγχῳ γειτνιᾷ. τὰ δὲ ἔνδοϑεν, 

95 στρογγύλος, ἀρτηριώδης. "ἐπίκειται δὲ ἀρτηρίᾳ τεφ04 
καὶ ταῖς ἀπὸ τῆς καρδίας ἀνατεινούσαις εἰς δάχιν φλεψὶ 

᾿ πλέγματα τέσσαρα, ἢ dg ἔνιοι; τρία, φλέβες, ἀρτη- 
glas, νεῦρα. τοὺς γὰρ ὑμένας ἐξαίφουσι. καὶ ὄρνισι 
μὲν ὅμοιόν τι τούτῳ πρύσχειται, ὃ πρηγορεῶνα κχα- 

'ϑολοῦσιν. ἔνϑα προαϑροίξεταν ἡ τροφή. τῶν δὲ μηρυ- 
χαζομένων τὴν πρώτην κοιλίαν, ἤνυστρον καλοῦσιν. 

ος ὁ δὲ βρόγχος τοῦ στομάχου προκχείμενος, εἰς πνεύμο- 
νὰ νεύων, τῇ γλώττῃ καὶ τῷ στομάχῳ προσπέφυχεν. 
"ἐνεῤῥίξωται δὲ ἐν μέσῳ τῷ πνεύμονι, τῇ μὲν κατὰ ορὅ 

βοτοὺς ὀπισϑίους λοβοὺς ἐγκείμενος, οὗ τοῖς νώτοις 
προσίξουσι, τῇ δὲ κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῖς στέρνοις. σχί- 
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ξεται γὰρ εἰς πλείους λεπτὰς ἀποφύσεις, wt καλοῦν- 
. ται σύριγγές τε καὶ βράγχια καὶ ἀορταί. αὐτὸς δὲ 
εἰς στρογγύλον εἶδος ἀποτετορνευμένος, ix μὲν τοῦ 
κατύπιν τῷ στομάχῳ γειτνιῶν. ὥσπερ δὲ ἐκ κύκλων 
πολλῶν συγχείμενος, χιτῶνας καὶ οὗτος ἔχει τέττα-5 
ρας, συμπεπλεγμένος ἐκ νεύρων, φλεβῶν, ἀρτηριῶν, 

206 ὑμένων. *"Ouxooc μέντοι τὸν στόμαχον καὶ λαιμὸν 
καὶ λευκανίαν καλεῖ. καὶ φησὶ ψυχῆς ὥκιστον ὄλε: 
ὅρον. εἶναι, ὅτι διαιρεϑεὶς ἀπόλλυσι τὴν ὁδὸν τῆς 

τροφῆς. τὸν δὲ βρόγχον ἀσφάραγον κἀλῶν καὶ φῶ-10 
vig. ὄντα πορείαν ἐπιστάμενος, ἄτμητον ἐπὶ T 
τετήρηκεν, 

ὄφρα τί μιν προτιείποι ἀμειβόμενος ἐπέεσσι. 

907. "Περὶ φάρυγγος, κοιλίας, νήστεως καὶ τῶν —— 
λοιπῶν. e 15 

"OQ ye μὴν φάρυγξ στομάχου ἐστὶν ἀρχὴ, ὡς βρόγ- 
χου λάρυγξ. λαρυγγίξειν δὲ εἴρηκε “ημοσϑένης, ὅπερ 
oí παλαιότεροι φαφυγγίξειν ἔλεγον. v0 0b ἔξωϑεν προῦ- 
χον αὐτοῦ κατὰ τὸν τράχηλον, γαργαφρεὼν, καὶ πρό- 
λοβος καλεῖται. τοῦ δὲ στομάχου καταλήγοντος εἰς 90 
τὴν κοιλίαν, ἡ τῆς κοιλίας εὐρυχωρία κεῖται κατὰ τὸ 
λαιὸν μέρος, τὸ μὲν στόμα κατὰ τὸν χόνδρον μέσον 
ἔχουσα, τὸ δὲ λοιπὸν σῶμα ὑπὸ τῷ διαφράγματι... 

οΟϑ' τῆς δὲ κοιλίας ἐκπέφυκεν ἔντερον κατὰ τὰ δεξιὼ μᾶλ- 
λον-νενευκὸς, τῇ ῥάχει μάλιστα προσχείμενον, ὃ χα- 95 
λεῖται πυλωρός. παραπέμπει δὲ εἰς τὴν ὀνομαζομένην 
νῆστιν τὴν τροφὴν, ij ἐστιν ἔξωϑεν μὲν πλέγμα vtv- 
ρῶδες, ἔντοσϑεν δὲ καὶ σαρκῶδες αὐτῇ. παραμέμιάται. 
χεῖται δὲ ὑπὸ τὴν νόϑην. πλευρὰν τὴν ἐν ἀριστεροῖς 
μέχρι τῆς λαγόνος παρήκουσαν τοῦτο τὸ ἔντερον. 6-30 

209 9:v. καὶ νῆστις καλεῖται. “αὐτῆς δὲ τῆς νήστεως τὸ 
λεπτὸν ἔντερον ἐκπέφυκεν, ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν κείμε: 
vov ἕλιγμα, πάντα συμπληροῦν τὸν τόπον. λήγει δὲ ᾿ 
εἰς δύο τέλη, ὧν. τὸ μὲν καλεῖται κῶλον, καὶ κάτω 
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κοιλία, ἣν νειαίφην "Ou9oog: d Ld δὲ iv δὲ- 

| ξιοῖς, παρὰ τὸ ὑποχόνδριον. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ κολάξε- 

| σϑαι, καὶ -κόλασις͵ καὶ κολαστήρια, διὰ τὸ φέρειν τὸ 

ο΄ δν αὐτῷ πάϑος τοῖς σώμασιν ὀξείας τὰς ἀλγηδόνας: 
ο΄ δ᾽τὸ δὲ ἑτέρωθεν τῷ λεπτῷ ἐντέρῳ λήγοντι συνάπτον, 210 

ὀνομάξεται τυφλὸν ἔντερον, τῇ μὲν ῥάχει προσιξάνον, 
| κατὰ δὲ τὴν λαγόνα τὴν δεξιὰν κείμενον. καὶ τῷ uiv 
| κώλῳ τὸ ἀπευϑυσμένον (atórw. ἀρχὸς δὲ κώλου, 

τέλος καταλῆγον εἰς τὸν δακτύλιον τῇ ὀσφύϊ προόσπε- 
1οφυχώς. ὁ δὲ δακτύλιος, ἐντέρου μὲν τέλος, ὁδὸς δὲ 

τῶν ἐκ κοιλίας περιττῶν, οὑτωσὶ μὲν ἰδεῖν μεμυκὼς, 
ἐπὶ δὲ πλεῖστον ἀνοιγόμενος. "ὃν οἵ μὲν σφιγχτῆρα;211 
oí δὲ στεφάνην καλοῦσι. τὸ μέντοι μεσεντέριόν ἐ- 
στι μὲν ὑμὴν ἐκ φλεβῶν καὶ νεύρων συμπλοκῆς, 

Ἱσνεφροῖς δὲ καὶ κοιλίᾳ γειτνιᾷ, τὴν τροφὴν ἀνα- 
πέμπων εἰς τὸ ἧπαρ. ᾿ἀπὸ δὲ ἐντέρου ὀνόματα, δυσ- 
ἐντερία παρὰ Πλάτωνι, καὶ λειεντερία παρὰ 'Lxxo- 
κράτει. "xci ἐντεριώνη, τὸ ἐντὸς τῶν ῥάβδων, ὃ ἐξαί- 212 
ρουσιν οἵ βουλόμενοι. κενῶσαι τὴν ῥάβδον εἰς σύριγ- 

90γα, ἢ αὐλὸν, ἤ τι τοιοῦτον. ἐντερόνειαν δὲ τὰ κα- 
λούμενα ἐγκοίλια τῶν νεῶν ᾿Δριστοφάνης ὠνόμασεν. 
ix μὲν. δὴ τοῦ περιφεροῦς τῆς κοιλίας ἐκπέφυκεν 
αὐτή τε καὶ μέρος τοῦ ἄλλου ἐντέρου καλύπτον, 
τὸ ὀνομαζόμενον ἐπίπλοον. ὁ δ᾽ ἀπὸ τῶν νεφρῶν 

25 ἐπὶ πάντα τὰ ἔντερα σχιξόμενος χιτὼν περιτόναιον 
“καλεῖται. ᾿ 

. Ἀ Περὶ ἥπατος, χολῆς καὶ αἵματος. 213 

᾿ς Τοῦ δὲ ἥπατος iv δεξιοῖς κειμένου καὶ τὸ νεα- 
ρὸν αἷμα διὰ φλεβῶν ἐκ κοιλίας ὑποδεχομένου, τὰ 

-Souiv πρὸς ταῖς φρεσὶ καὶ τῷ περιτοναίῳ, χυρτά" τὰ 
δὲ χάτωϑεν ἐπιψαύοντα τῆς γαστρὸς, σιμὰ ὀνομάξε- 
ται. τὸ δὲ μέγιστον ἔργον ἥπατος διακρῖναι τὴν τρο- 
φὴν εἰς αἷμα χαὶ χολήν. καὶ τῆς μὲν, ἀγγεῖόν τι πλη- 
ρῶσαι, ὃ ἔγκειται τῷ μεγίστῳ λοβῷ, " καὶ ὁμωνύμως 914 

35TÓ αὐτοῦ ὑγρῷ καλεῖται χολή. τὸ μὲν στενὸν, «U- 
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χένα καλούμενον ἔχουσα, c0 δὲ πλῆρες, πυϑμένα. 
᾿4πὸ δὲ χολῆς, χολᾶν, μελαγχολᾶν, μελαγχολωϑῆναι, 
ἐπίχολος, ὑπόχολος, χλοερὰ χολὴ, χολέρα, χολημεσία, 
χολόβαφος, χολοβαφίνη. οὕτω γὰρ ἐπὶ τῶν πλασμά- 
τῶν οἱ ᾿Δττιχοὶ τὴν χρυσοειδῆ ἐχάλεσαν, ὡς ὑπόχολον 5 
τὸν μελαγχολῶντα. xc ἀκρόχολον δὴ καὶ ἀκροχο- 
λοῦντα Πλάτων λέγει. τὸ δὲ αἷμα διὰ φλεβῶν εἰς 

915 πᾶν διασπείφεται τὸ σῶμα. κ᾿ ἀπὸ δὲ αἵματος, αἷμά- 
ξαι, αἱμάσσων, αἱματηρὸν, ὕφαιμον; αἰματῶδεξ, αἷμα 
ἐμῶν. αἷμα σχάσαι, τὸ λῦσαι φλέβα. τῷ κέντρῳ ἐξαν-10 
μάσσειν, καὶ ἔναιμον, καὶ ἐναιμῶδες παρὰ ᾿δΔντιφῶν- 
τι. χαὶ ἐναίμους δὲ καὶ ὀλιγαίμους. καλεῖται δὲ τοῦ 
ἥπατος, στὸ μὲν αὐτοῦ πύλαι, xc) ἃς ὑποδέχεται τὸ 
αἷμα, ὅπερ διὰ μιᾶς φλεβὸς εἰς πάσας τὰς φλέβας 
ἀπ᾿ αὐτῶν ἀναπέμπεται" τὸ δὲ, λοβοὶ ἡπατίαι, κα- 15 
ϑάπερ οἱ τοῦ πνεύμονος λοβοὶ πνευμονίαι. 

216 "Περὶ διαφράγματος, ἄνω κοιλίας, καρδίας καὶ 
τῶν λοιπῶν. 

Ἐπίχειται δὲ αὐτῷ τὸ διάφραγμα, συγκείμενον ἡ 
ix φλεβῶν, ὃ καὶ διαφράττει ἀπὸ ἥπατος πνεύμονα 30 
καὶ καρδίαν. ἐξ οὗ, φραγμὸς, διαφράττει, καὶ φράτ- 
v&W, ἀποφράττειν, ἐμφφράττειν, ἐπιφράττειν, καὶ 
φράγμα, κἀὶ τὰ ὅμοια. τῷ δὲ διαφράγματι ἡ γαστὴρ 
ὑπόκειται, καὶ καλεῖται ἄνω κοιλία. ὑπὲρ δὲ αὐτοῦ 
ἡ καρδία, κόλπους ἔχουσα αἵματός τε καὶ πνεύμα-35 

vog" ὧν τὸ μὲν ἐχπέμπει δι᾿ ἀρτηριῶν, τὸ δὲ ἀναπέμ- 
οἽγπει διὰ φλεβῶν. "οἵ δὲ κόλποι καλοῦνται κοιλίαι. 

ἡ μὲν ἐπ’ ἀριστερᾷ, παχυτέρα, ὡς πνεύματος οὖσα 
ἄφεσις, ἡ δὲ ἐν δεξιᾷ, λεπτοτέρα μὲν, ἐπὶ μείζονος 
δὲ τῆς εὐρυχωρίας, ἀφ᾽ ἧς οἱ τοῦ αἵματος ὀχετοὶ φέ- 80 
θονται. χεῖται δὲ ὑπὸ μαστὸν ἀριστερόν. ὄνομα δὲ. 
ἀπ’ αὐτῆς εὐχάρδιος, καὶ καρδιώττειν. οὕτω δὲ Ζω- 
ριεῖς τὸ παρὰ “Ξενοφῶντι βουλιμιᾶν καλοῦσι. καλεῖ-. 
ται δέ τις περικάρδιος ὑμὴν, διαφράττων τὸν ϑώρα- 

2918x«, ὃς καὶ χιτὼν ὀνομάξεται. "ἡ μὲν δὴ βάσις τῆς 85 
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καρδίας, καλεῖται κεφαλή. τὸ δὲ πφοὖχον ὀξὺ, πυῦ- 
“μήν. τὰ δὲ ἑκατέρωθεν κοῖλα, ὦτα. πρὸς δὲ τῇ κεφα- 

λῇ τῆς καρδίας ὄπισϑεν κατὰ τὸν ἕβδομον σφόνδυ- 

Aov ἔστι "ug σὰρξ ἀδένι ἐοικυῖα, ἣ καλεῖται ϑυμός. bp 
εἴποις δ᾽ ἄν τινας καὶ τραχείας ἀρτηρίας, ci κεῖνται 

| πρὸ τοῦ στομάχου, δι’ ὧν ὁ ϑώραξ ἀναφυσώμενος τῷ 
πνεύματι, καὶ συνιξάνων εἰς τὸν πνεύμονα ἀναϑλίβε- 
ται. Ἐὸ δὲ πνεύμων κεῖται μὲν ὑπὲρ τὸ διάφραγμα,219 
ὃ καλοῦσι φρένας, ὥσπερ τοὺς ἐν ταῖς πλευραῖς - 

lOovag; ὑπεξωκχότας. τῇ δὲ τοῦ ϑώρακος εὐρυχωρίᾳ j 

καλεῖται κενὰ ϑώρακος, ὁ πνεύμων χρῆται. πρὸρ τὴν 

τοῦ πνεύματος ἔκροήν. ᾿Ονομάξοις δ᾽ ἂν ἀπ᾽ αὐτοῦ, 
πνεῖν, ἀναπνεῖν, διαπνεῖν, ἀποπνεῖν, ἐκπνεῖν, πνέων, 
ἀποπνέων, ἀναπνέων, ἐκπνέων, διαπνέων, διαπνεόμε- 

15vog, πνεῦμα, ἐμπνέων, ἐμπνεῖν, ἐπιπνέων, ἐπιπνῶν, 
ἐπίπνους , εὔπνους, καταπνεόμενος, ἀποπνοὴ, ἀνα- 
πνοὴ, περιπνευμονία, δύσπνοια, ἔμπνους, ἐπίπνοια, 
διάπνοια. 

“ Περὶ σπληνὸς, νεφρῶν, χύστεως, μήτρας καὶ 220 
20 τῶν λοιπῶν. 

ἡ — Περὶ μέντοι τὴν κοιλίαν κατὰ τὰ λαιὰ ὑπὸ τὸ 
— - διάφραγμα ὁ σπλὴν κεῖται, ὃν Πλάτων ἐκμαγεῖον 
ái τοῦ ἥπατος γεγενῆσϑαί φησιν. ἄλλην γὰρ οὐδεμίαν 

χρείαν παρέχεται. κεφαλὴ δὲ αὐτοῦ τὸ παχύτατον ὀ- 
25 νομάζεται. λέγεται δὲ καὶ σπληνίον. ὄνομα δ᾽ ἀπ᾽ αὐ. 
| 400 τὸ σπληνιᾶν, ὅπερ ἐστὶ τὸν σπλῆνα ἀλγεῖν. ἡ 
δὲ τῶν νεφρῶν ϑέσις, ἀφ᾽ ὧν καὶ 1 νεφρῖτις νόσος, 
ὑπὸ σπληνὶ χαὶ ἥπατι, καϑ᾽ ἑκατέραν τὴν λαγόνα 

o τῶν νεφρῶν ἑκάτερος κείμενος. τὸ ἀποῤῥέον ἀπὸ τοῦ 
80 δώματος ὑγρὸν εἰς τὴν κύστιν διηϑεῖ. "ἥ γε μὴν χύ-991 

ὅτις κατὰ τὴν εὐρυχωρίαν τῶν πλατέων ὀστῶν χκεῖ- 
ται, τὸ ὑγρὸν ἐφ᾽ ἑαυτὴν συλλέγουσα. “καὶ: μὴν ἐπὶ 
γυναιχῶν μέσον. ἀρχοῦ τε καὶ κύστεως κεῖται τὸ μη- 

. gov χορίον,. ὃ μήτραν τὸ καλοῦσι καὶ. ὑστέραν καὶ 
86 δελφύν. ἀφ᾽ ἧς καὶ ἀδελφοὶ, oí ἀπὸ τῆς αὐτῆς μή- 

* Pollux Fol, I, I 
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τρας, ὡς ἄλοχος παρὰ τοῖς ποιηταῖς ἡ ἐπὶ τὸ αὐτὸ 
λέχος ἀναβαίνουσα, καὶ ἄκοιτις ἡ τῆς αὐτῆς κοίτης 

οϑο μετέχουσα. "“᾿Ιπποχράτης δὲ οὐ δελφὺν μόνον, ἀλλὰ 
καὶ γονὴν τὴν μήτραν καλεῖ, iv ἡ τό τε ἔμβρυον 
συνίσταται καὶ τρέφεται, καὶ τὸ ἔμμηνον αἷμα συν-5 
αϑροίξεται. πῆς δὲ μητρὰς αἵ ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ τὰ 

πλάγια ἐκφύσεις κεραῖαι καλοῦνται καὶ πλεχτάναι" 
τὰ δὲ ἑκατέρωθεν, ὦμοι. καὶ τὸ ἄκρον, αὐχὴν, ἢ τρά- 
quÀos. οὗ στόμα, ὁ πρῶτος πόρος. τὸ δὲ ἐφεξῆς κοί- 

φοϑλωμα, γυναικεῖος κόλπος. "δύο δὲ περὶ τῷ ἐμβρύῳ 1ὸ 
χιτῶνές εἰσιν. ὧν τὸ μὲν ἔνδοϑεν λεπτότερόν τε καὶ 

μαλακώτερον ὃν, ἀμνίον Ἐμπεδοκλῆς καλεῖ" τὸ δὲ E 
ἕωϑεν ἐπ᾽. αὐτῷ, τὸ πρὸς τῇ ὑστέρᾳ, χορίον ὀνομά- 
ξεται. οὗ καὶ ὀμφαλὸς ἐκπέφυκε. καὶ ᾿δἀντιφῶν δὲ εἴ- «᾿ 

ρηχεν, iv. τὸ ἔμβρυον αὐξάνεταί τε καὶ τρέφεται, 15 ἢ 
χαλεῖται χορίον. οἵ δὲ παραπέμποντες ἐξ ἑχατέρων 
τῶν νεφρῶν τὸ οὖρον τόποι, οὐράναι τε καὶ οὐρητῆρες 
χαλοῦνται. καὶ ἡ τραγῳδία τὴν ἀμίδα, οὐράνην ἐκάλεσε. 

994* καλεῖται δέ τις καὶ περιτόναιος ὑμὴν, παντὶ τῷ ὑ- 
πογαστρίῳ.. συμπεφυχὼς; καὶ ᾿ περιειληφιὸς κοιλίαν 30 
xci ἔντερα καὶ πάντα τὸν ἀπὸ διαφφάγματος τ τόπον 
μέχρι ἐπισείου. καὶ μέντοι Ex γε τοῦ σπληνὸς ἕτερος. 
ὑμὴν τοῦ προτέρου λεπτότερος ἐχπεφυχῶς, ὑπὸ τὸ 
περιτόναιον κείμενος, τὸ αὐτὸ διάφραγμα περιειλη- 
φὼς, ἐπίπλους ὀνομάξεται. ᾿Αντιφῶν δὲ αὐτὸν ἀρσε- 95 
νικῶς καὶ οὐδετέρως χαλεῖ. ἰατροὶ δὲ καὶ ἀδένας τι- 

οοδνὰς καλοῦσιν.  Ὄγκοι δέ εἰσὶ μέσον σαρκὸς καὶ πι- 
μελῆς συνιστάμενοι, μάλιστα περὶ βουβώνάς τε καὶ 
μασχάλας, xul σιαγόνας, καὶ μεσεντέριον. περὶ oUg 
καὶ ai χοιράδες συνίστανται. Τῶν δὲ φλεβῶν ἡ κοί- 80 
λη καλουμένη μεγίστη. τέ ἐστι χαὶ ἀπὸ “αρδίας ἄρ- 
χέται, καὶ πᾶσα τῷ ἥπατι προσπέφυχε, δι᾽ ἧς ἀπὸ 
τοῦ᾿ ἥπατος ἀνέλκει τὸ αἷμα ἡ καρδία. ὥσπερ καὶ τῶν 
ἀρτηριῶν ἢ μ' γίστη καλεῖται, οὕτω καὶ ἔστε καὶ κεῖ- 
ται «ατὰ τὴν ῥάχιν λαμβάνουσά τε τὸ πνεῦμα augiss 
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καρδίας, xc ᾿'διασπείρουσα. εἷς τὰς ἄλλα! ἀρτηρίας, 
ὡς εἰς πᾶν διαδίδοσθαι τὸ σῶμα. 

* Περὶ ψυχῆς καὶ νοῦ καὶ τῶν ἀπὸ ϑυμοῦ 296 
MM λεγομένων. 

5. Σύγχειται μὲν δὴ ὃ πᾶς ἄνθρωπος ix vor 
TE καὶ σώματος. καὶ ἔστιν ἡ ψυχὴ πνεῦμα, ἢ πῦρ, 
ἢ αἷμα, ἢ ὅ τι ἂν δοκῇ τοῖς σοφοῖς. Μέρη δὲ αὖ- 
τῆς, νοῦς, ἐπιϑυμία, ϑυμός. καὶ ὁ μὲν νοῦς, καὶ λο- 

γισμὸς, καὶ ἡγεμονικὸν, εἴτε περὶ ἐγκεφάλῳ κατὰ Πυ- 
10 ϑαγόραν καὶ Πλάτωνα ἱδρυμένος, εἴτε παρ᾽ ἐγκεφα- 
i, ἢ μήνιγξιν, ὡς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν δοχεῖ, εἴτε 
κατὰ τὸ μεσόφρυον, ὡς. ἔλεγε Στράτων, εἴτε περὶ τὸ 

-. αἷμα, ὡς Ἐμπεδοκλῆς TE καὶ ᾿Αριστοτέλης, εἴτε περὶ 
(comm καρδίαν, ὡς ἡ Στοά. "Θυμοῦ δὲ τόπος ἄντι- 297 

16xQvg ἡ καρδία, καϑάπερ ὁ περὶ τὸ ἧπαρ τόπος, ἐπι- 
ϑυμίας. Καὶ ἀπὸ μὲν ψυχῆς ὀνόματα, εὔψυχος, ἔμ- 

ψυχος, ἄψυχος, ἐμψύχως, ἀψύχως, εὐψύχως, 'Ψυχα- 
γωγία, ψυχαγωγεῖν, φιλόψυχος, φιλοψυχεῖν; ἀποψύ- 
χων, ἀναψύχων, παραψυχή. mo δὲ νοὸς, νόησις, 

φῃ διάνοια, περίνοια, εὔνοια, ἀγχίνοια, "χαὶ ὡς ᾿άντι- 998 
φῶν, ἐπινόημα. πολύνοια, ἀπόνοια, διχόνοια, μετά- 
νοια, παράνδια, ἀνοητία, ἄνοια, ἐπίνοια, πρόνοια. 

καϑὼς ᾿Αντιφῶν, ἐπινόημα. καὶ ἀνοησία, ὡς ᾿ἥριστο- 
φάνης. καὶ διανόησις, ὡς Πλάτων. καὶ διανοήματα. 

φοχαὺ τὰ ῥήματα, νοεῖν, διανοεῖσθαι, περινοεῖν, εὐνοεῖν. 
τὸ δὲ ἐπινοεῖν, εὐτελέστερον, καὶ τὸ διχονοεῖν" " διχο- 220 

 9vousv yGQ, καὶ στασιάξειν, καὶ διεστάναι, καὶ ἐξ- 
εστασιάσϑαι, καὶ ἀπεῤῥῆχϑαι, καὶ ἀπεσχίσϑαι ἐπὶ 
τούτου, ὡς ἀμείνω λέγουσιν. ὑπονοεῖν μέντοι, καὶ 

80 μετανοέϊν, x«i παρανοεῖν. «τὸ δὲ ἀπονενοῆσϑαι gav- 
ο΄ λότερον. προνοεῖν δὲ, xci ἀνοηταίνειν. καὶ τὰ ὀνό- 

᾿ς ματα, νοήμων, διανοητικὸς,, καὶ περινοητικός. καὶ εὖ- 
vovg, καὶ εὐνοϊχὸς, ὡς ᾿Ισαῖος, ἀγχίνους, πολύνους, 
ἀπονενοημένος, δύσνους, κακόνους, προνοητιχὸς, ἄ- 

$5vovg, ἀνόητος. " ἀπο δὲ τῶν ἄλλων οὐδὲν χρηστέον. 250 
I2 
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Πλάτων καὶ ἀδιανόητα εἴρηκε. Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, 
εὔνως, εὐνοϊκῶς, εὐνοϊκωτέρως, ὡς Ζημοσθένης. κα- 
κόνως, ἀνοήτως, ἀγχίνως, πολύνως, δύσνως. τὰ δὲ 
ἀπὸ τῶν ἄλλων βιαιότερα. "Amó δὲ ϑυμοῦ, ϑυμοῦ- 
σϑαι, ϑυμούμενος, ϑυμικὸς, ϑυμὸς, ϑυμοειδὴς, ἄϑυ-5 
μος, εὔϑυμος, εὐθυμία, ἀϑυμία, ἀϑυμῶν, ἀϑυμοῦσιν, 
ὡς ᾿ἀντιφῶν. ἀϑύμως, ὡς ᾿Ισοχράτης. ἀϑυμοτέρως, ὡς 

251 Ἰσαῖος. ᾿"ϑυμόσοφος, καὶ ϑυμοῦσϑαι, βαρύϑυμος, 
ὀξύϑυμος, καὶ ὀξυϑυμίας. καὶ ὀξυϑυμήϑη, παρὰ ᾽2- 
ριστοφάνει. τάχα δὲ καὶ τὸ εὐθυμεῖσϑαι. καὶ ὀξυϑυ- 10 
μία, ἣν οἵ φαῦλοι δήτορές φασι καϑάρματα. ἐνϑυ- 
μία δὲ xal ἐνθύμησις, Θουκυδίδης. καὶ ἐνθυμιξόμενοι 
τὰς ἐν τῇ μάχῃ συμφοράς. καὶ — δὲ, παρ᾽ 
᾿Ιδοχράτει. 

Περὶ ἐπιϑυμίας. 15 

"Amo δὲ ἐπιϑυμίας, ἐπιϑυμεῖν, ἐπιθυμῶν, ἐπιϑυ- 
μητὸν, ἐπιϑυμητικὸς, ἐπιϑυμητικῶς, ἐπιυϑυμητὴς, καὶ 
ἐπιϑύμημα, ὡς παρὰ Πλάτωνι, καὶ ἐπιϑύμησις χα- 
xGv, παρ᾽ ᾿Ισαίῳ.. καὶ ἐπιϑυμήματα, παρὰ Φι- 
λυλλίῳ. 20 

KEGOA4A4A4ION E. 

232 * IIegi χόνδρου. 

To δὲ σῶμα σύγχειται ἐξ ὀστῶν, χόνδρων, μυε- 
λῶν, σαρχῶν, πιμελῆς, δέρματος, νεύρων, ἀρτηριῶν, 
φλεβῶν, ὑμένων, μηνίγγων. καὶ ἔστι τὰ μὲν ὀστᾶ, 95 
στήριγγες τοῦ σώματος, στερεαὶ, καὶ ἀναίσθητοι, καὶ 
ἄναιμοι, κινήσεως ὑπηρέτιδες. ᾿Ονόματα δὲ ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν, ὀστώδης, καὶ ἀνόστεος, ὀστέϊνος. καὶ τὸ ᾿άἀττικώ- 
τερον͵ ὄστινος. ἡ δὲ νέα κωμῳδία, καὶ ὀστοϑήκην, καὶ ὀ- 
στοκόπους λέγει. Ὃ δὲ χόνδρος συγκείμενος ἐκ νεύ- 80 
ρῶν τε καὶ ὀστῶν, καὶ ἑκατέρῳ τούτων ix μέρους 
προσεοικὼς, μάλιστα δοκεῖ εἶναι τῶν ὀστῶν τέλος. 
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* Περὶ σαρκῶν. ᾿ 1858283 
p δὲ σάρκες, πίλημα μαλακὸν, λιπαρὸν, ἐπιβε- 

caram τοῖς ὀστοῖς, κάλλους τε καὶ σκέπης εἵνεκα. 
| ἀφ᾽ ὧν ὀνομάξεται, εὔσαρχος, εὐσαρκία, πολύσαρκος, 
δπολυσαρκία, καὶ τὰ ὅμοια. ᾿Δριστοφάνης δὲ εἴρηκεν, 
ὡς οὐχ ἕτερον ἄνδρα σάρκινον. Εὔπολις δὲ, σαρ- 
κίνη γυνή. Ἡρόδοτος δὲ, δαρχίσαι, τὸ τοῦ δέρμα- 
τος Ὁ LAS ἀφελεῖν. 

, Περὶ πιμελῆς. 

10 . Ἡ δὲ πιμελὴ, λευκὴ uiv ἐστι τὴν χρόαν. προσ- 
πέφυκε δὲ τῇ σαρχὶ, καὶ καλεῖται στέαρ. συνίσταται 
δὲ περὶ τοὺς ὑμένας μάλιστα. φαίης δ᾽ ἂν ἀπ᾽ αὐ. 
τῆς, πιμελώδης, περιπίμελος. 

) * Περὶ νεύρων. 234 

15... Νεῦρα δέ ἐστι σύνδεσμος ὀστῶν, εἴκων τε καὶ : 
-  .TüVOusvOog, ἀφ᾽ ὧν καὶ αἱ νευραὶ κέκληνται. ταμιεύ- 
Ἵ ουσι δὲ μάλιστα τὰς κώλων συγκάμψεις τε καὶ ἐχτά- 
᾿ ὅεις, καὶ τὰς τῶν ἄρϑρων συγκαμπάς. ὅϑεν καὶ τὸ 

ἰσχύειν, νεῦρα ἔχειν λέγουσι. καὶ τὰ χρήματα, τῶν 
90 πραγμάτων νεῦρα Ζ΄ημοσϑένης φησὶν, ὡς τὸ ἐκνενευ- 

ρισμένοι, καὶ περιῃρημένοι χρήματα καὶ συμμάχους. 
Θεόπομπος δὲ ὁ κωμικὸς ἄνευρον εἴρηκεν" 

ἄπνους, ἄνευρος, ἀσϑενὴς, ἀνέντατος. 

Περὶ μυελῶν. 

95 ᾿Μυελὸς δέ ἐστιν ὀστῶν πλήρωμα, λευκὸν, ὑπέ- 
φυϑρον, μήνιγξιν ἀμπεχόμενον. Αἱ δὲ μήνιγγες, ἐκ 
νεύρων xol ὑμένων συμπλακεῖσαι, TOV τε παρ᾽ ἐγχε- 
φάλῳ καὶ παρ᾽ ἐγκεφαλίδι μυελὸν καὶ τὸν διὰ σφον- 
δύλων περιέχουσι. 

CIC QPdmpDrUMTREUT 
y 

god Age 

30 * Περὶ ἀρτηριῶν. 235 
"Aovgola. δὲ εἰσιν ὁδοὶ πνεύματος, ὡς φλέβες 

αἵματος. ἀπὸ δὲ τοῦ δέρματος ὀνόματα, δορὰ, δέρις, 
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δειρὴ, δειράδια᾽ τοῦτο, ὅτι ᾿ καὶ ἐκεῖθεν τὰ ξῶα γυμ- 
νοῦται τῆς δορᾶς. προσήκον δ᾽ ἂν. δέρματι -καὶ ταῦ- 
τα. ὑποδερὶς, περιδερὶς, περισφὶς, ᾿δέραιον, περιδέ- 

ραιον, δειράδες. χουνῇ δὲ ἀπὸ σώματος ὀνόματα, εὐ- 
σώματος, φιλοσώματος, φιλοσωματία, εὐσωματία, πο-5 
λυσώματος, δοῦλα σώματα, σώματα οἰκεῖα, σωμασκία, 
σεσωμασκηκῶς, σωματοφύλακες, σωματοειδὲς, σωμάτιον, 
ἡ τῶν ὑποχριτῶν σκευή. | 

286 “" Ai τοίνυν αἰσϑήσεις πέντε μέν εἶσιν. οὐκ ἔν ἕ- 
νὶ δὲ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἡ μὲν ὄσφρησις περὶ τὰς ῥῖνας ἐξ- 10 
ἑτάξεται. " δὲ ὄψις περὶ “τοὺς ὀφϑαλμοὺς φαντάξε- 
ται. ἡ ἀκοὴ δὲ περὶ τὰ ὦτα ἐνδιαιτᾶται. j i γεῦ:- 

' 6tg περὶ τὴν γλῶτταν εἴληπται. καὶ ἡ ἁφὴ περὶ ὅ- 
λον τὸ σῶμα πολιτεύεται: ἐξ αὐτῶν δὲ; αἰσθητὸν, ci- 
σϑητικὸν, ἀναίσϑητον, ἀναίσθητος, ἀναισϑήτως. χαὶ 15 
Πλάτων τὸν αἰσϑανόμενον, αἰσϑητὸν ὠνόμασεν. αἰ- 
σϑητικὰ ᾿μαϑήματα. τὸ δὲ ἔργον, ᾿αἰσϑάνεσθαι. τὸ δὲ 
ἐναντίον τῇ αἰσϑήσει ὄνομα ἀναισϑησία. 
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᾿Ιούλιος Πολυδεύκης 

. Κομμόδῳ. Καίσαρι χαίρειν. 

οι μὲν τῶν ὀνομάτων οὗ δόκιμοι niv γλῶτταν κέ- 
5χρήνται, ταῦτα παρ᾽ αὐτῶν λαβὼν, εἰ μὲν πλείους ἧ- 
σαν οἵ χρησάμενοι, τὸ μηδὲν ἐπισημήνασϑαι περὶ τῶν 
εἰπόντων φήϑην ἀπαρκεῖν" ἐλαττόνων δ᾽ ὄντων, ἕνα 
τὸν καλλιφωνότατον ἐπελεξάμην, ὥσπερ ἐν ταῖς Ó(- 
χαὶς εἷς ἀξιόχρεως πολλῶν μαρτύρων ἀρκεῖ. 

10 ἘΚΧΕΦΑΔΑΙΑ TOT TPITOT2 
BIBAIOT. ' 

“Τὰ περὶ γένους καὶ συγγενείας ὀνόματα . d. 
Τὰ περὶ γονέων. β. 
Τὰ περὶ γάμον καὶ τῆς περὶ τὸν γάμον τεκνοποιίας 

M AS «2 xéxvotQogíag. | 

"Qdoig. ἃ ἂν περὶ τῶν πολιτῶν τις χρήσαιτο ἢ νων D 
«μετοίκων. | δ΄. 

“Ὅσοις ἂν περὶ φίλων καὶ περὶ ἀγνώστων ἢ ἐχ- 
ϑρῶν. &. 

20 Καὶ olg ἄν τις τὸν φιλόπολιν ὀνομάσειε καὶ τὸν b 
αντίον. g- 

*"Oga ἀπὸ τοῦ ἐρᾶν ὀνόματα. ξ΄ .8 
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Ὅσα ἀπὸ δεσποτῶν καὶ δούλων καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν. ή. 
Περὶ τραπεζιτῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς. ὃ΄. 
Περὶ δοκίμου καὶ κιβδήλου ἀργυρίου, χρυσοῦ καὶ ἀρ- 

γύρου. [. 
Περὺ μετάλλων. j ιά.5 
Ὅπως ἄν vig τὸ πολὺ ὀνομάσειεν.. ιβ΄. 
Ὅπως &v τις τὸ κατὰ χώραν μένειν. ιγ΄. 
Περὶ τοῦ πορεύεσϑαι. ιδ΄. 
Περὶ τοῦ φέρειν καὶ φέρεσθαι. | i£. 
«Περὶ ὁδοῦ καὶ εὐπόρου καὶ ἀπόρου. |) wg". 10 
Περὶ χαρᾶς καὶ λύπης καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς. ιζ΄. 

4" Περὶ εὐτυχίας. τή. 
Περὶ τάφου. ist Sot! i9. 
Περὶ μεγάλων ποταμῶν καὶ μικρῶν. —- κ΄. 
Περὶ τοῦ νοσῆσαι καὶ ὑγιᾶναι καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐ-15 

vds. es ls cu 
Περὶ τοῦ πλουτεῖν n πένεσϑαι. " p 
“Ὅσοις ἄν τις τὸν φιλάργυρον drap) καὶ τὸ ἐν- 

αντίον. y^. 
Περὶ τοῦ προϑύμου καὶ τοῦ ἐναντίου. s «0.920 
Περὶ τοῦ πωλεῖν καὶ ὠνεῖσθαι. »39*0,2m 214 ge 
Περὶ τοῦ ἀγεῖραι καὶ τοῦ ἐναντίου. «ς΄. 
Περὶ τοῦ ἀνυποίστου καὶ τοῦ. ἐναντίου. xt. 
Περὶ τοῦ κινδυνώδους καὶ ἐπικινδύνου. κή. 
Περὶ τοῦ ἐγκαλεῖν καὶ ἐπικαλεῖν. x49'.95 
Περὶ τοῦ πΑκρδδόν τί καὶ ἀϑλοθϑετεῖν E. 

Bs yoxos CKEGOA4A4AION A. 

"Exóusvov δ᾽ ἂν εἴη τῷ περὶ ἀνθρώπου λόγῳ 
διελεῖν γένος τὲ καὶ συγγένειαν, καὶ οἷς ἂν ἕχάτερον 
τούτων ὀνομάξοιτο τοῖς ὀνόμασιν. οὕτω μὲν γὰρ 4-30 
χοῦσαι πάντες οἱ προσήκοντες ἡμῖν ἐξ οἰκειότητος 
καλοῦνται συγγενεῖς καὶ Ζεύς τις συγγένειος, ὁ τὰ 
τῆς συγγενείας δίκαια ἐφορῶν παρ᾽ Εὐριπίδῃ. διακρι- 
τέον δ᾽ αὐτοὺς τῷ τοὺς μὲν ἀπὸ γένους ἡμῖν ὀνομά- 
ξεσϑαι, πρὸς γένους τὲ xai πρὸς αἵματος καὶ ἐν 85 
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eni) καὶ iv αἵματι, καὶ οἰκείους, καὶ ἀναγκαίους, 

καὶ ϑεῶν ὁμογνίων κοινωνοὺς, καὶ τῆς αὐτῆς ἑστίας 

. μετόχους. | 

* Περὶ γένους καὶ συγγενείας. 6 

5 ΓΙνος δὲ εἶναι, τὸ φύσει προσὸν, οὐ τὸ νόμῳ 

προσιὸν, οἷον γονέας, υἱεῖς, ἀδελφοὺς, καὶ τοὺς πρὸ 

τούτων καὶ ἐκ τούτων. ἐφ᾽ ὧν καὶ ἡ γενεὰ τάττεται. 

᾿Ισαῖος δὲ καὶ γένναν εἴρηκεν, ἐκ τῆς ᾿Αναξίωνος γέν- 

v&g καὶ Πολυκράτου ὄντα. συγγένεια δὲ οὐ τὸ φύ- 
10 δεῖ; νόμῳ δὲ προσγιγνόμενον, οἷον γαμβροὺς, TEV- 

ϑεροὺς, καὶ ὅσοι τὴν οἰκειότητα πρὸς ἡμᾶς ἐκ συν- 

ϑήκης, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἔχουσι. τὸ μὲν γὰρ γέ: 

vog ἡμῖν ὁμοῦ τῇ γενέσει σύνεστι καὶ oUx ἔστιν ὅτε παύε- 
ται. Ξἡ δὲ συγγένεια καιρῷ τε ἄρχεται καὶ νόμῳτ 

15 παύεται. νόμῳ γὰρ ὥσπερ συνίσταται γάμος, οὕτω 
«ol διαλύεται. λυϑέντος γὰρ ἅπαξ τοῦ γάμου, καὶ τὰ 
ὀνόματα διὰ τὸν γάμον συναπέρχεται. διακέχρικε δ᾽ 
αὐτὰ σαφῶς Ὅμηρος, 

ἢ τίς τοι καὶ πηὸς ἀπέφϑιτο.᾿Ιλιόϑι πρὸ, 
290 ἐσθλὸς ἐὼν γαμβρὸς, ἢ πενϑερὸς, οἵ τε We 

Ai6ro 
κήδιστοι τελέϑουσι μεϑ’ αἷμά τε καὶ γένος αὐ- 

M TOV. 
i E 

 vOUrovg δὲ προσχηδεῖς Ἡρόδοτος κέκληκε. πρότερον 
᾿ς φποὖν περὶ τοῦ γένους, εἶτα περὶ τῆς συγγενείας οὔ- 
, τῷ ῥητέον. « 

*KEOAAAION B. 8 

Περὶ γονέων. 

Τὸ μὲν οὖν κοινὸν εἰπεῖν, γονεῖς, τοκεῖς, οἵ γεν- 
βονήσαντες, οἵ φύσαντες, οἵ σπείραντες, οἵ ποιήσαντες, 

οἵ τεχόντες, οἵ προαγαγόντες εἰς φῶς, οἵ ϑρέψαντες, 
᾿ οὗ πατέρες. τοῦτο γὰρ OU κατὰ τοῦ γεννήσαντος μό- 
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vov, ἀλλὰ "καὶ κατὰ τῶν ἄνω. προγόνων ὀνομάξεται-. 
Τὸ δὲ x«9' ἕκαστον, πατὴρ, γονεὺς, τοκεὺς. ὁ σπεί- 
ρας, ὁ φύσας, ὁ γεννήσας, ὁ γεινάμενος, ὁ φυτεύ- 
δας, ὃ ποιήσας. xci τὰ ὅμοια τοῖς προειρημένοις. 

οὐ χαὶ ὡς Πλάτων, ὁ γεννήτωρ. 0 δ᾽ αὐτὸς ἐπὶ ταυ-5 
τοῦ καὶ γεννητὴς ἔφη, τὴν τοῦ γεννητοῦ. “ψυχὴν. 
συλήσας. καίτοι γε ᾿Δττικοὶ γεννητὰς ἐκάλουν τοὺς 
τοῦ αὐτοῦ γένους μετέχοντας. τὰ γένη δὲ καὶ ἔθνη 
ὀνομάξεται. Ἐφεῖς δὲ χαὶ ὁ ἀναϑρεψώμενος, ὁ ἐκ-: 
ϑρεψάμενος, ὁ ϑρέψας , 0 ἐκθρέψας,, ὁ. “προαγαγὼν. 10 

εἰς φῶς, ὁ δείξας τὸν ἥλιον. χαὶ πολλὰ ἄλλα λέγειν. 

10 ἐστὶ τῷ λόγῳ καὶ οὐκ ὀνόματι. *'H δὲ διὰ τούτων 
χτῆσις, πατρῴα, πατρικὴ, πάτριος, προγονικὴ, καὶ 
ἱερὰ πατρῷα, καὶ πάτρια, καὶ πατρικὲὰ, καὶ προγο- 
νικά. καὶ πατριάξειν δέ τι ἔλεγον ᾿ἀϑηναῖοι τὸ πράτ- 15 
τειν τι ἐκ τῶν πατρίων iow. καὶ πάτριον στέφανον, . 
τὸν τοῦ ϑαλλοῦ. καὶ πατρόϑεν τινὰ καλεῖν λέγουσιν. 

ὁμοίως δὲ μήτηρ, ἡ τεκοῦσα, ἡ ὠδίνασα, ἡ γεννήσασα, ἡ 
11γεννησαμένῃ, ἡ μαστὸν ἐπισχοῦσα, ὡς Σοφοκλῆς." ἡ ϑη- 

λάσασα. καὶ τἄλλα ὅσα ἐπὶ πατέρων εἰς τὸ θῆλυ σχηματί-Ξ0 

Gera ὡσαύτως καὶ κτῆσις μητρῴα, καὶ μητρικὴ, καὶ τἄλλα 

κατὰ ταυτὰ τοῖς πατράσιν.- ἐλέγετο. δέ τι καὶ μητρῷ- ] 
ov ᾿Αϑήνῃσι, τὸ τῆς Φρυγίας ϑεοῦ ἱερόν. καὶ μητριά- 

ξειν, τὸ ταῦτα τελεῖν, ἢ ἐπ᾿ αὐτῷ ἀγείρειν. καὶ μη- 
τραγύρτης, ὁ τελεστής. 25. 

12 * Περὶ τέκνων. i v 

Οἱ δὲ ix τούτων. παῖδες, τέκνα, φυτεύματα, γεν- 

νήματα, ποιήματα, ἔγγονοι, ἀπόγονοι, διάδοχοι, xAy- 
ρονόμοι, χειραγωγοὶ, νοσοχόμοι, γηροτρόφοι, τρο- 
φεῖς, ταφεῖς, στηρίγματα olxov, 7 βίου. ἐπίκουροιϑο 
ἀναγκαῖοι, βοηϑοὶ, σύμμαχοι, προαγωνισταὶ, συνα- 
γωνισταὶ, καὶ τὰ ὅμοια. ταῦτα μὲν κοινά, "luc δὲ, 

ἐπὶ μὲν ἀῤῥένων, υἱεῖς, ἐπὶ δὲ ϑηλειῶν, ϑυγατέρες. 

18 "καὶ μὴν οἵ γε περὶ τοὺς γονέας ἐξαμαρτάνοντες, πα- 
τραλοίας, ἢ μητραλοίας ἑκάτερος αὐτῶν καλεῖται. 95 
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᾿Ισαῖος δὲ καὶ πατροτύπτας λέγει. Πλάτων δὲ, πα- 

τροφόνον, καὶ μητροφόνον. Σοφοκλῆς δὲ, πατροχτύ- 

vov. ὁ γὰρ πατροφύντης καὶ μητροφόντης ποιητικόν. 

Εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τούτων, παιδοποιία, τεκνοποιία, παιδο- 

ϑτροφία, ποιήσασϑαι παῖδας, ἀνελέσϑαι παῖδας, "ἄ-14 
παᾶις, ἔμπαις, ἄτεκνος, φιλόπαις, φιλότεχνος, μισύτε- 
κνος, μισόπαις, φιλοτεχνία, μισοτεχνία. καὶ παρὰ Κρα- 
vivo, πολύτεκνος, πολύπαις, εὔπαις, εὔτεκνος, εὐτε- 
avia, ἀτεκνία, ἀπαιδία, πολυπαιδία, πολυτεκνία, εὐ- 

Ι0 παιδία. Πλάτων δὲ, τὴν παιδοποιίαν, καὶ παιδογο- 
νίαν, καὶ παιδουργίαν εἴρηκεν. ἐν. δὲ τοῖς Νόμοις 
τὰς γυναῖκας εἴρηκε τὰς παυσαμένας τῆς παιδοποιήσε- 

ὡς. "τὸν δὲ ἄπαιδα ᾿Ισαῖος ἀγενῆ ὠνόμασεν. Ἢ δὲιῦ 
μὴ τίχτουσα, καλεῖται στερίφης. ἡ γὰρ ἄτεκνος καὶ 

15 ἄτοχος κοινὸν ὄνομα τῆς tt μηκχέτι τιχτούσης καὶ 
τῆς μηδόλως, ἣν. καὶ ἀνειλείϑυιαν φίλον τοῖς ποιη- 
ταῖς καλεῖν. Πλάτων δὲ τὴν παρϑένον, ὡς οὔπω λο- 
χευϑεῖσαν, ἄλοχον καλεῖ. “Ὅμηρος δὲ x«i στεῖραν 
βοῦν εἶπε. καὶ ταῦτα μὲν εἰς ἄλληλα ἀναστρέφει; 

50 ὥσπερ παισὶ πατέρες καὶ μητέρες, οὕτω "M yo- 

νεῦσι. 

* Περὶ προγόνων καὶ ἀπογόνων. 16 

Καλεῖται δὲ ὃ μὲν πατρὸς ἢ μητρὸς πατὴρ, πάπ- 
πος. καὶ μετὰ προσϑήκης, πάππος ἐκ πατρὸς καὶ 

96 μητρός. ἢ πάππος ἀπ᾽ ἀνδρῶν, καὶ πάππος ἐκ γυναι- 
κῶν. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ παππάζξειν παρὰ τοῖς ποιηταῖς. ἔξ- 
εστι δὲ χεχρῆσϑαν καὶ τῷ μητροπάτωφ, xci προπά- 
τῶρ τε καὶ πατροπάτωρ, κἂν ἢ ποιητικωτέρα τὴν 

| σύνθεσιν ἡ λέξις. ἢ μᾶλλον. διαλύειν, πατρὸς πατὴρ; 
$03 μητρὸς πατήρ. τοῦτον δ᾽ Εὐριπίδης μήτρωα, ὠνό- 

μασε. καλεῖται δὲ καὶ νέννος παρὰ τοῖς ποιηταῖς. 717 

δὲ πατρὸς ἢ μητρὸς μήτηρ, τήϑη. καὶ τὴν μάμμην 
δὲ xol μάμμαν ἐπὶ ταύτης παραληπτέον. Πίνδαρος 
δὲ καὶ μητρομήτωρ᾽ ἔφη. καὶ ἀναστρέψασιν, ὁ μὲν υἷ- 

8500 υἱὸς, υἱωνός τὲ καὶ υἱειδοῦς πάππῳ τε καὶ τήϑῃ 
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λέγεται. ἡ δὲ υἱοῦ ϑυγάτηρ, ἀμφοτέροις υἱειδὴς, vi- 
εἰδή. ὁ δὲ ϑυγατρὸς υἱὸς, ϑυγατριδοῦς, ὥσπερ 1 τῆς 
ϑυγατρὸρ ϑυγάτηρ, ϑυγατριδή. ὃ δὲ πάππου ἢ τή- 
Quo πατὴρ, πρόπαππος. τάχα δὲ τοῦτον εἴποις τρι- 

ἰϑτοπάτορα, ὡς ᾿Δριστοτέλης. * Φαίδων δὲ ἐν τῷ Ze-5 
πύρῳ καὶ ἀβελτηρίαν εἴρηκε προπαππικήν. ἡ δὲ πάπ- 
zov, ἢ τήϑης μήτηρ. προτήϑη. καὶ οἵ τούτων γονεῖς, 
ἐπίπαππός τε καὶ ἐπιτήϑη. τὰ δὲ ἀντίστροφα τού- 
Toug ὀνόματα, ἔχγονός τε χαὶ ἀπόγονος. Μέχρι μὲν 
τούτων εἰς ὀνομάτων δήλωσιν ἀναβαίνει τὲ καὶ κα-1ὸ 
ταβαίνει τὸ γένος. οὐ γὰρ προσίεμαι τὸ παππεπίπαπ- 
πος, εἶ καί τινες τοῦτο τὸν τοῦ πάππου πάππον ὦ- 

νόύμασαν. ἀλλ᾽ ἐστὶ τοὔνομα δεινῶς ἰδιωτικὸν, καί voL 
Φιλωνίδης ὁ κωμικὸς αὐτῷ κέχρηται οὕτω, νυνὶ δὲ 

19 Κρόνου καὶ Τυϑωνοῦ παππεπίπαππος νενόμισται. " τὰ 15 
δὲ ἀπὸ τούτων, oí μὲν πρόγονοι, καὶ ἀρχηγοὶ γέ- 
νους, καὶ ἀρχηγέται, καὶ oí ἄνω πατέρες. καὶ 9ρα- 
σύτερον, ῥίξαι τοῦ γένους, πηγαὶ τοῦ γένους. χα- 
λοῦνται δὲ οὗτοι καὶ. προπάτορερ. ἔνιοι δὲ αὐτοὺς 

χαὶ γενάρχας χαλοῦσι, καὶ πάτρωνας. οἱ δὲ καταβαί- 90 
γνόντες, ἀπόγονοι καὶ ἔχγονοι. ὃ γὰρ ἴνις καὶ κέ- 
λὼρ σφόδρα ποιητικά. καὶ ἔτι μᾶλλον οἱ ἀμνάμο- 
νες. καλοῖτο δ᾽ ἂν υἱὸς ἀγαπητὸς, Ó μόνος ὧν πα- 
vol ἢ μητρί. ὥσπερ καὶ ἀγαπητὴ ϑυγάτηρ., καὶ μο- 

ορνογενὴς, x«9' Ἡσίοδον. Ἐτηλύγετος δὲ παρὰ ποιηταῖς, 356 
εἴτε ὁ ἀγαπητὸς, εἴτε καὶ ὁ ὀψίγοόνος, ὁπότε πρὸς τῷ 
γήρᾳ γένοιτο. ὡσαύτως καὶ τηλυγέτη ϑυγάτηρ, ὃ καὶ 
μᾶλλον ἂν λέγοιτο, ὡς "Ournoog μαρτυρεῖ. οὕτω γὰρ 
οὗτος μονογενῆ, μοῦνον τηλύγετον λέγει. ὥστ᾽ εἴρη- 
κεν, ἄμφω τηλυγέτω. καὶ, 80 

ὅς μου τηλύγετος τρέφεται ϑαλίῃ ἐνὶ πολλῇ. 

ἔνιοι δὲ καὶ τηϑαλλαδοῦν τοῦτον οἴονται καλεῖσθαι. 
ἔστι δὲ κυρίως ὁ ὑπὸ τήϑης τραφεὶς, καὶ διὰ. τοῦτο 

21gv ὑγρότερος. xol μαμμόϑρεπτος.. " παρϑενίας δὲ λέ- 
γεται, ὅν τις ἐκ τῆς δοκούσης εἶναι παρϑένου, οὐ 35 
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νόμῳ συνοικήσας ἐποιήσατο. καὶ σχότιος, ὃν ἐγέννησέ 
τις λαϑῶν, ἢ ἔτεκε λαϑοῦσα. Εὔβουλος δὲ ὁ κωμι- 
κὸς, τὸ λαϑρφίδιον γέννημα καταγελάστως, παρφϑένου 
ἀνάσυρμα εἶπε. καὶ γνήσιος μὲν ὁ ἐκ γυναικὸς ἀστῆς 

ς καὶ γαμετῆς. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ ἰϑαγενής. νόϑος δὲ ὁ 
ἐκ ξένης ἢ ἢ παλλακίδος. εἰσποιητὸς δὲ καὶ ϑετὸς, ὃν 
ἄν τις οὐ γεννήσας, ἀλλ᾽ ἑλόμενος, ἐπὶ τοῖς χρήμα- 
6,v ἐποιήσατο. ὥσπερ καὶ ἐχποιητὸς, ὁ ἀποπεμφϑεὶς 
εἰς γένος ἄλλης οἰκίας. τὸν δὲ νόϑον M ματρόξενον 

τοἔνιον καλοῦσιν. ᾿Δριστοφάνης δὲ νοϑεῖα τὰ χρήματα 
καλεῖ τὰ τοῖς νόϑοις διδύμενα. 

Περὶ ϑείων, ἀνεψιῶν, ἀδελφῶν καὶ τοιούτων. 99 

Ὃ δὲ πατρὸς ἀδελφὸς, ϑεῖος, ἢ ἀδελφόϑερος, ἢ 
πατράδελφος, ἢ πάτρως. ὁ δὲ μητρὸς ἀδελφὸς ϑεῖος, 

15 ἢ μητράδελφος, ἢ μήτρως, ἢ νέννος. ἡ δὲ πατρὸς d- 
δελφὴ, ϑεία, ἢ πατράδελφος. ἡ δὲ μητρὸς ἀδελφὴ, 
ϑεία, ἢ μητράδελφος, ἢ τηϑίς. ὁ δὲ ἀδελφοῦ ἢ ἀδελ- 
φῆς υἱὸς, ἀδελφιδοῦς. καὶ ἡ ϑυγάτηρ αὐτῶν, ἀδελφι- 
δῆ. ἀδελφοὶ. δὲ, οἵ μὲν ἐκ τοῦ αὐτοῦ πατρὸς, ὁμοπά- 

φοτριον καὶ ὁμοπάτορες. "οἵ δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς μητρὸς,95 
ὁμομήτριοι καὶ ὁμομήτορες. καὶ ὁμογάλαχτας δὲ τού- 
τους, καὶ ὁμογαστρίους, καὶ ὁμογάστορας, καὶ ὅμο- 
γνίους ῥητέον, καὶ ὁμογόνους. οὕτω δὲ καὶ τοὺς Ou 
δύμους ὠνόμαξον, ὥσπερ καὶ ὁμόπαιδας. Πλάτων δὲ 

φ5 καὶ τὴν διδυμότητα εἴρηκεν. οἵ δὲ σύναιμοι ἰδιωτῶν, 
ὥσπερ καὶ τὸ ὁμαίμων, ποιητικόν. ἀλλ᾽ οἵ μὲν ἐκ 
μόνου πατρὸς ἀδελφοὶ, διαφόρων δὲ μητέρων, ἀμφι- 
μήτορες. "οἱ δὲ ix διαφύρων πατέρων, μιᾶς δὲ μη- 94. 

τρὸς, ἀμφιπάτορες. tb γὰρ καὶ μὴ εὗρον τοὔνομα, 
80ἐξ ἐχείνου καὶ τοῦτο ἐγχρίνω. ἔνιοι δὲ τοὺς ἐξ ἕκα- 
τέρων ἀδελφοὺς αὐταδέλφους καλεῖσθαι νομίξουσιν. 
ὁ δὲ πρεσβύτερος ἀδελφὸς ὑπὸ τοῦ νεωτέρου ἠϑεῖος 

καλεῖται. τὸ δὲ ἀδελφόν τινα καλεῖν, ἀδελφίξειν ᾽1σο- 
^ χράτης εἶπε. καὶ ἀδελφὰς δὲ ἐρεὶς ἐπιϑυμίας. * Καλ- 95 
85 λίας δὲ δυαδελφίδην ταυτῷ μυχῷ. Ἡρόδοτος δὲ καὶ 
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ἀδελφεοκτόνον ὠνόμασε. τὸν δὲ οὐκ ἔχοντα ἀδελφὸν 
ἀνάδελφον ὁ ἐΞενοφῶν εἶπεν. οἵ μὲν δὴ σύνδυο γεν- 
νηϑέντες, δίδυμοι καλοῦνται. εἰ δὲ καὶ ἐκ διαφόρων 
τινὲς μητέρων εἶεν, ἐπίγονος ἂν ó δεύτερος τῷ προ- 
τέρῳ ὀνομάζοιτο. ὅτῳ δὲ v γονεῖς ἅμα ἀμφότεροι 5 
ὦσιν, ἀμφιϑαλὴς ὀνομάξεται. ὁ δὲ οὐκ ἔχων παῖδας, 
ἄπαις, καὶ ἄτεκνος. ὥσπερ ὁ μὴ ἔχων μητέρα, ἀμή- 

26709, ὥσπερ ἡ ̓ “ϑηνᾶ. "καὶ ἀπάτωρ, ὃ μὴ πατέρα E 
χων, ὡς ὁ Ἥφαιστος. καλοῖντο δ᾽ ἂν οὕτω καὶ οἵ 
ἀποβεβληκότες πατέρας. ἢ μητέρας, οὖς λέγομεν ὀρ-1ὸ 
φανούς. καὶ ἡ μὲν ἐπιγαμηϑεῖσα παιδὶ προγεννηϑέν- 
τι ἐξ ἑτέρας, μητρυιώ, ὃ δὲ πρὸ τοῦ γάμου τούτου, 
ἐκ προτέρου δὲ γεννηθεὶς, πρόγονος. ὥσπερ εἰ καὶ 
γυναῖκά τιᾷ ἀγάγοιτο, ἔχουσαν υἱὸν ἢ ϑυγατέρα ix 
προτέρου γάμου, καὶ τούτῳ πρόγονος ὁ παῖς T& καὶ 15 

ΟἹ ὴ παῖς. ὥσπερ οὗτος ἐκείνοις ἐπιπάτωρ. " βέλτιον 
γὰρ τοὔνομα τοῦ πατρωοῦ, εἰ καὶ Κερκίδας αὐτῷ κέ- 
χρηται. τοῦτον δὲ “Ὑπερίδης ἐπὶ προαγωγίᾳ κατηγο- 
ρῶν, llavgoxAtovg μητρυιὸν κέκληκε. καὶ Θεόπομπος 
ὁ κωμιχὸς ἐν Εἰρήνῃ. τοὔνομα μέντοι ὃ προαγωγὸς 20 
ἔστι μὲν καὶ παρὰ Ζεινάρχῳ. ὀνομάζεται δὲ καὶ παρὰ 
Στράττιδι ἡ πρόγονος. καὶ παρ᾽ ὋὙπερίδῃ, ἐξέδωκε 
τὴν πρόγονον τὴν αὐτοῦ, ἐν τῷ πρὸς ᾿Δπελλαῖον πε- 

οϑρὶ ϑησαυροῦ. "Πάλιν τοίνυν ἀδελφῶν παῖδες, ἀνε- 
ψιοὶ, εἴτε ἐκ πατραδέλφων εἶεν, εἴτε ἐξ μητραδέλφων, 95 
εἴτε ἐξ ἀδελφοῦ, καὶ ἀδελφῆς, εἴτ᾽ ix δυοῖν ἀῤῥένων . 
ἀδελφῶν, εἴτ᾽ ἐκ δυοῖν ϑηλειῶν. ὡσαύτως δὲ καὶ d- 
νεψιαὶ, αἵ ϑήλειαι. αἱ μέντοι αὐτανέψιονι οὐδὲν πλέ- 
ον τῶν ἀνεψιῶν εἶεν, ἀλλ᾽ ἄντικρυς ταυτόν. “Ζίημο- 
σϑένης δὲ τῆς ἀνεψιότητος εἴρηκε. καὶ Σόλων. Οἴβο 
γε μὴν ἐκ τῶν ἀνεψιῶν φύντες, ἀλλήλοις ἀνεψιάδαι.. 
εἴτε ἐξ ἀμφοῖν ἀῤῥένων εἶεν, εἴτε ϑηλειῶν, εἴτε ἐξ ἄῤῥενος 
χαὶ ϑηλείας. οὐδὲν γὰρ ἔλαττον. καὶ ὁ μὲν ἀνεψιαδοῦς 

οὐ λέγεται, ἡ δὲ ἀνεψιαδῆ. " εἴτε δύο ϑήλειαι, ἄμφω ἀνε- 

ψιάδαι. οἱ δὲ ἐκ τῶν ἀνεψιαδῶν, ἀλλήλοις ἐξανέψιοί 85 
τε καὶ ἐξανεψιαί. οὕτω γὰρ «Μένανδρος ὠνόμασεν, 
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ο΄ τοῦ πάνυ τετριμμένῳ χρώμενος ὀνόματι, ᾧ ἀεὶ μὲν. οὐ 
| χρηστέον, ὡς οὐχ dxoifàg Ἑλληνικῷ, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκα. 

^ φρνομάστων πιστευτέον. ὧν γὰρ γενῶν, ἢ πραγμά- 
τῶν, ἢ κχτημάτων ὀνόματα z&Q' ἄλλοις οὐκ ἔστι, 
StaUva ἀγαχητὸν ἂν εἴη κἂν παρὰ τούτου λαβεῖν. 

ο΄ ς ἀλλὸ ταῦτα μὲν ἐκ τοῦ γένους τὰ ὀνόματα. 
X s" 

»*KEOAAAION T. 80 

Περὶ γάμου καὶ τῶν περὶ αὐτόν. 

Ἐκ δὲ τῆς συγγενείας. κοινὸν “μὲν οἰχεῖος, ὅμο- 
I0 yevjs, συγγενὴς, κἂν ϑήλεια ἧ. ὴ γὰρ συγγενὶς ἐ- 

σχάτως βάρβαρον. καὶ κηδεσταὶ μὲν ἀλλήλοις Exavi- 
ρῶϑεν, οἵ τὸ κῆδος συνάψαντες, καὶ πηοὶ κατὰ τοὺς 

ποιητάς. καὶ προσκχηδεῖς, καϑ᾿ Ἡρόδοτον. καὶ κῆδος 
ἡ ἐπιγαμία, κατὰ Θουχυδίδην. καὶ κηδεία, κατὰ Ζ΄[η- 

15 μοσϑένη. καὶ κηδεύματα, κατὰ Πλάτωνα. 

᾿Ἂ Περὶ προμνηστρίας. τὰν 81 

ial προμνήστριαι μὲν, αἱ συμάγουσαι τὸν γά. 
μον. Σικελιῶται δ᾽ αὐτὰς καλοῦσι προμηϑικτρίας. οἵ 
δ᾽ ᾿Δττικοὶ καὶ μνήστριαν τὴν προμνηστρίαν ὀνομά- 

— 80fovoi. γαμβροὶ δὲ, οἵ ἐκ τοῦ γήμαντος οἰκίας, οἷον 
ο΄ πατὴρ, καὶ μήτηρ. καὶ οἵ ἄλλοι πάντες κατὰ ταυτὰ, 
. of πρὸς γένους τῷ ἀνδρί. πενϑεροὶ δὲ ἀνάπαλιν, oí 
τῇ γεγαμημένῃ προσήκοντες, εἰ καὶ συγχεχύκασιν οἵ 
- ποιηταὶ τὰ ὀνόματα, τὴν χρῆσιν μεταβαλόντες. * Xem-82 
9599 μέντοι καὶ τὸν ἄνδρα αὐτὸν γαμβρὸν καλεῖ. ἡ 
μὲν οὖν γεγαμημένη, νύμφη καλεῖται, τῇ τοῦ γήμαν- 
τὸς μητρὶ καὶ τῷ πατρὶ, καὶ ἐννυός. οὗτοι δὲ τῇ 
νύμφῃ, ἑκυρὸς καὶ ἑκυρά. ἡ δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἀδελφὴ 

Tj ἐκείνου. γυναικὶ γάλως. ὁ δὲ τοῦ γήμαντος ἀ- 
βοδελφὸς, δαήρ. αἵ δὲ ἀδελφοῖς δύο συνοικοῦσαι, εἰ- 

νάτηρες.. οἱ δὲ ἀδελφὰς γήμαντες, ὁμόγαμβροι, ἢ 
9 JD So 
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σύγγαμβροι, ἢ μᾶλλον συγκηδεσταί, xo παρὰ τοῖς 
ποιηταῖς εἰλίονες. 

33 — ἘΠερὶ κληρουχίας. 

Καὶ ἡ μὲν ἐπὶ παντὶ τῷ κλήρῳ μόνη τρεφομέ- 
vq ϑυγατηρ, ἐπίχληρος, εἴτε περίεστιν ὁ πατὴρ, εἴ- 5 

τε ἀπεβίω. τινὲς δ᾽ αὐτὴν καὶ πατροῦχον ὠνόμασαν. 
᾽Ιδαῖος δὲ καὶ ἐπικληρῖτιν, ὥσπερ καὶ Σόλων. ὁ δὲ 
ταύτῃ προσήκων κατὰ γένος, ἀγχιστεύς. ἐπίδικος δὲ, 
ἡ ἐπίκληρος λέγεται, ὑπὲρ ἧς ἀμφισβητοῦσι τινὲς ἀλ- 
λήλοις, ὡς μᾶλλον εἰς αὐτοὺς τῆς ἀγχιστείας καϑη- 10 
κούσης. ἀνεπίδικος δὲ, ἧς oUx ἠμφισβήτησαν. ἡ μέντοι 
κλῆρον οὐκ ἔχουσα πατρῷον, ϑῆσσα καλεῖται, ἣν ὁ 
ἀγχιστεὺς ἐχδίδωσιν, ἂν ἑτέρᾳ συνοικῇ, ἢ nitor 
γαμεῖ. 

84 " Περὶ μνηστείας γάμων καὶ τῶν περὶ αὐτόν. 15 

Ὃ μὲν τοίνυν ἀνὴρ, πρὸ μὲν τοῦ γῆμαι, μνη- 
στὴρ., xoci μνώμενος. καὶ τὸ ἔργον, μνηστεία, καὶ 
μνηστεύσασϑαι. καὶ μνηστὴ, ἡ νύμφη, ὡς Ὅμηρος, 

γῆμ ἄλοχον μνηστήν. 

τὴν δ᾽ αὐτὴν καὶ ἐγγυητὴν ἂν εἴποις. καὶ τὸ πρξήμα, 90 
ἐγγύην. καὶ ῥῆμα, ἐγγυήσασϑαι, καὶ ἐγγυήσειν. Ζ4υ- 
κοῦργος δὲ καὶ διεγγυᾶν τὸ ἐγγυᾶν εἶπε. καὶ τὸν 
γάμον, ἐπέγγυον, ὥσπερ τὸ ἐναντίον, ἀνέγγνον. ὁ δὲ 
πενϑερὸς, ἐγγυᾷ, ἁρμόξει, ὅϑεν τινὲξ τῶν πολλῶν 

8δ ἁρμοστὴν τὸν μνηστῆρα ἐκάλεσαν. "καλεῖται δὲ τὸ 35 

πρᾶγμα, ἔκδοσις, καὶ ἐκδίδωσι, καὶ ἐκδιδομένη. ἡ δὲ 

μὴ ἐκδοθεῖσα, ἀνέκδοτος. καὶ τὸ συνενεγκεῖν εἰς τὴν 
ἔχδοσιν, συνεχδοῦναι. ἐπὶ δὲ τῶν γάμων, ὃ μὲν ἐπὶ 
τῇ κόρῃ, νυμφίος, ἡ δὲ ἐκείνῳ, νύμφη. καὶ ἡ μὲν 
σὺν προικὶ, ἐπίπροικος.. ἡ δὲ ἀχρήματος , ἄπροικος. 30 
λέγοις δ᾽ ἂν, προῖκα, καὶ φερνὴν, τὴν παρὰ τῆς γυ- - 
γαικὸς δόσιν. Αἰσχίνης γὰρ ὃ ῥήτωρ τὴν. προῖχα 

βθφερνὴν καλεῖ. * ὥστε εἴποις δ᾽ ἂν, εἰσενέγκασϑαι 
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προῖκα; καὶ δοῦναι. αἱ δὲ πρὸς τὴν προῖκα ὑποϑῆ- 

και, ἀποτιμήματα ἐκαλοῦντο. τὰ δὲ παρὰ τοῦ ἀνδρὸς 
διδόμενα δῶρα, ἔδνα, καὶ ὀπτήρια, καὶ ἀνακαλυπτή- 
ρια. οὐ γὰρ μόνον ἡ ἡμέρα, ἐν ἡ ἐγκαλύπτει τὴν 
νύμφην, οὕτω καλοῖτ᾽ ἂν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτῇ δῶ- 
ρα. τὰ δὲ ἀνακαλυπτήρια, καὶ προσφϑεγχτήρια ἐχά- 
λουν. καὶ διαπαρϑένια δῶρα, τὰ ὑπὲρ τοῦ τὴν παρ- 
ϑενίαν ἀφελέσθαι, ὠνόμασεν ᾿Δγίας Ó κωμικός. τὴν 
μέντοι οὐ λαβοῦσαν ἔδνα, ὀνομάσαις ἀνάεδνον, Ὃμη- 

lOguxdg. “καὶ ὁ μὲν τόπος τοῦ γάμου, ϑάλαμος, ὥσ-57 
περ ἵνα ἐτρέφετο, παρϑενών. καὶ τὸ ἔργον, παρϑε- 

νεύεσϑαι. τὸ δ᾽ ἐπίβλημα τῆς γυναικὸς, ἑἕανὸς, καὶ 
καλύπτρα. τὸ δὲ παρὰ τῇ εὐνῇ παραπέτασμα, παστός. 
τὸ δὲ ἄσμα τὸ γαμήλιον, ὑμὴν, καὶ ὑμέναιος. ὅϑεν 

1δ καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς, ἀνυμέναιος, ἡ ἄγαμος. καὶ 

ὑμεναιῆσαι, τὸ τὸν ὑμέναιον ἦσαι. καὶ τὸ αὔλημα, 
γαμήλιον. ὕπερον δὲ ἐξέδουν πρὸ τοῦ ϑαλάμου, ὥσ- 
περ καὶ κόσκινον ἡ παῖς ἔφερε, σημεῖα ὡς εἰκὸς αὖ- 
τουργίας. * καὶ τὸ μὲν ἔργον ὁμοῦ, καὶ ἡ ἑορτὴ, γά-88 

φομος. ἡ δὲ πρὸ γάμου ϑυσία, προτέλεια, καὶ προγά- 

μδια. οὕτω δ᾽ ἂν καλοῖτο καὶ τὰ πρὸ γάμου δῶρα. 
προτελεῖσϑαι δὲ ἐλέγοντο οὐ μόνον αἵ νύμφαι, ἀλλὰ 
καὶ οἱ νυμφίοι. καὶ τέλος, ὁ γάμος ἐκαλεῖτο. καὶ τέ- 
λειοι, oL γεγαμηκότες. διὰ τοῦτο καὶ Ἥρα τελεία, ἡ 

95 ξυγία. ταύτῃ γὰρ τοῖς προτελείοις προυτέλουν τὰς κό- 
ρας καὶ ᾿Αρτέμιδι καὶ Μοίραις. καὶ τῆς κόμης δὲ 
τότε ἀπήρχοντο ταῖς ϑεαῖς ab κόραι. "5 δὲ ἐκ παρϑε- 890 
γνίας τινὶ γεγαμημένη, πρωτόποσις ἐκαλεῖτο. γέγραπται 
δὲ τοὔνομα, τῷ τοῦ βασιλέως νόμῳ. καὶ πρωτόπει- 

β8ορον δ᾽ ὠνόμασε Θεόπομπος Ó κωμικός. προαύλια δὲ, 
ἡ πρὸ τῶν γάμων ἡμέρα, ἐπαύλια δὲ, ἡ μετ᾽ αὐτήν. 
καὶ ἀπαύλια δὲ, bv ἧ ὁ νυμφίος εἰς τοῦ πενϑεροῦ ἀ- 

. πὸ τῆς νύμφης ἀπαυλίξεται. οἵ δὲ, καὶ τὰ διδόμενα 
᾿ δῶρα τῇ νύμφῃ καλοῦσιν ἀπαύλια. "ἡ δὲ ἀπαυλιστη-40 
85 ρία χλανὶς ἀπὸ τῆς νύμφης τῷ νυμφίῳ ἐν τοῖς ἅ- 

παυλίοις πέμπεται. ὁ δὲ κχαλούμενος παράνυμφος, 

Pollux Fol. I, 
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νυμφευτὴς ὀνομάξεται, καὶ πάροχος. imi ξεύγους δὲ 
τὰς νύμφας ὡς ἐπιτοπολὺ μετήεσαν. εἰ δὲ πεζὴ ἀφι- 
κνεῖτο ἡ νύμφη, χαμαίπους ἐλέγετο. ὅταν δὲ παροχή- 

41 φομαι εἴπωσι, πάροχος ἔσομαι λέγουσιν. * ὁ δὲ ἄγων 
τὴν νύμφην ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς οἰκίας, νυμφαγωγὸς ,5 
ὁπότε μὴ ὁ νυμφίος μετήει. οὐ νενόμιστο δὲ μετιέ- 
ναι τοὺς δευτερογαμοῦντας. ἡ δὲ διοικουμένη τὰ πε- 
Qi τὸν γάμον γυνὴ, νυμφεύτρια. ἡ αὐτὴ δὲ καὶ 9α- 
λαμεύτρια. dj δὲ προμνήστρια, καὶ προμνηστρία ἐκα- 
λεῖτο. ἡ δὲ τὰ πέμματα μάττουσα καὶ τὰ περὶ τὰς 10 
ϑυσίας διοιχουμένη, δημιουργός. ὁ δὲ πάντων τῶν 
περὶ τὴν ἑστίασιν ἐπιμελούμενος, τραπεξοποιός. ἡ δὲ 

τροφὸς τῆς κόρης, τιϑήνη" καὶ ἡ γάλα παρέχουσα, 
4φτίτϑη, καὶ μαῖα. Ἐπαλεῖται δέ τις τῶν τοῦ νυμφίου 

φίλων καὶ ϑυρωρὸς, ὁ ταῖς ϑύραις ἐφεστηκὼς, καὶ 15 
εἴργων τὰς γυναῖκας βοηϑεῖν τῇ νύμφῃ βοώσῃ. 
ἡ δὲ ἐπὶ γάμῳ ϑυσία ἐν τοῖς Φράτορσι, γαμηλία. καὶ 
τὸ ἔργον, γαμηλίαν εἰσενεγκεῖν. τὸ δὲ τῆς παρϑενίας 
ἀφελέσϑαι, διακορῆσαι λέγουσιν, ὡς ᾿Δριστοφάνης, 
οὗτός μὲ διεκόρησεν οὖσαν ἑπτέτιν. καὶ διαπαρϑε.90 
γεύεται, Ἡρόδοτος εἶπε. καὶ διαπεπαρϑενευμένη, καὶ 
διεπαρϑένευσε, καὶ διαπεπαρϑενευχότα, τὸ μὲν πρό- 
τερον Διοκλῆς, τὸ δὲ δεύτερον Δλεξις, οἵ κωμικοί. 

48" ᾿ἀριστοφάνης Γλαύκῳ, καλύψας καλύμματος τριβω- 
νίῳ διεπαρϑένευσα. καλοῦνται δὲ καὶ δᾷδες vvugiu-95 

καὶ, καὶ στέφανος, καὶ στολή. καὶ λουτρά τις κομίξουσα, 
λουτροφόρος, ᾿Αϑήνῃσι μὲν ἐκ τῆς Καλλιῤῥόης, εἶτ᾽ 
αὖϑις ἐκ τῆς Ἐννεακρούνου κληϑείσης, ἀλλαχόϑι δὲ 
ὅὕϑεν ἂν καὶ τύχοι. ἐκαλεῖτο δὲ ταῦτα καὶ νυμφικὰ 
λουτρὰ, καὶ κλίνη τις ὠνομάξετο oux. καὶ ἑτέρα 90 
παράβυστος, 1] καὶ αὐτὴ στρώννυται iv τῷ δωματίῳ 
ὑπὲρ τοῦ τὴν παῖδα μὴ ἀϑυμῆσαι, ὡς ᾿Ὑπερίδης ἔφη. 

44 Ὅμηρος μέντοι οὐ τὸ ἔργον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν 
ἐστίασιν γάμον καλεῖ, 

εἰλαπίν ἠὲ γάμος, ἐπεὶ οὐκ ἔρανος τάδε y'gs 
ἐστίν. 
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ὁ δὲ γάμος καλοῖτ᾽ dv καὶ συνδυασμὸς, καὶ σύνο- 
δὸς ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, καὶ συνοίκηφις, καὶ σύνερ- 
due, καὶ κοινωνία ἐπὶ “παίδων σπορᾷ. καὶ. γαμέτης 

μὲν, ὁ γήμαρ. καὶ ἀνὴφ, καὶ νυμφίος, «αὶ ὁ συνοι- 
Ῥχῶν, καὶ ὁ πρὸς γάμον ἠγμένος.. ἡ. δὲ νύμφῃ. γαμε- 
τὴ, καὶ γυνὴ, καὶ συνοικοῦσα, καὶ γεγαμημένη, καὶ 
τὰ ὅμοια. * xci γῆμαι μὲν ἐπὶ τοῦ ἀνδρὸς λέγεται, 45 

γήμασϑαι δὲ ἐπὶ τῆς γυναικὸρ, οὐ γαμηϑῆναι. ὁ δὲ 
μέλλων γαμεῖν καὶ μελλονυμφίος ὑπ᾽ ἐνίων ἐκλήϑη, 

10 ὡς ὑπὸ Φρυνίχου τοῦ κωμικοῦ. ὥσπερ. ἡ μέλλουσα 
᾿ γαμεῖσθαι, μελλονύμφη. βέλτιον δὲ, dg. “Σοφοκλῆς 

ὠνόμασε, τῆς μελλογάμου. ταύτην. δὲ καὶ τάλιν. κα- 
tai — τοῦ Αἵμονος, h ord osi 

M Cdp ἀχνύμενος: (μελλογάμου) | 
15... 24300g ἥκει μόρον ᾿Δἀντιγόνης, 
oos ἀπάτας λεχέων ὑπεραλγῶν.. 
hien a τὸν ἄνδρα ὠνόμασε. 901) 

JM. 5 το Hel ἀγάμων. iut un. 46 
m iipeos às τοὺς ἰἀγάμρυς λέγουφιν,. ἀπονύμ. 

9ϑοφὴν Db καὶ ἀπόνυμφον, τὸν φιλόπαιδα «καὶ ψυναι- 
κείᾳ ὁμιλίᾳ δυσχεραίνοντα, ὃν καὶ μισογύνην. ἐρεῖς, 
ὡς τὸν ἐναντίον, φιλογύνην. ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν εἴη ἂν 
καὶ τὸ ξεύξασϑαι γάμον, ἢ κῆδοθ᾽ συνώψασθαι. καὶ τὸ; 
ἀποπέμψασθαι γυναῖχα. καὶ τὸ πρᾶγμα, ἀποπομπὴ, 

ios ἀπόπεμψις. χαὶ ἀποπομπῆς δίκη. * wal κακοῦν, καὶ 47 
( δίκη πακώσεωρ, προικὸς, σίτου. καὶ τοὐναντίον, ἀ- 

“πόλειψις, καὶ. δίκη παρὰ ποῦ ἀνδρὸς. ἀπολείψεφρ, ἡ 
“δὲ μονωθεῖσα ἀπ᾽ ἀνδρὸς, χήρα: ὡς. καὶ ὁ μονρϑεὶς 

ἀπὸ γυναικὸς, χῆρος. ὅϑεν «αὶ χηρωσταὶ,. οἱ τῷ ἐρή- 
soup γένει προσήκοντες. ἕποιτο, δ᾽. ἂν τούτοις, ἄγαμος, 

οὐ υμεόγαμοβ,. πολύγαμοβ, καὶ Qs» μεσογύνης,. Pa 
τρόπος, καὶ τὰ ὅμοιᾳ. τινὲρ δὲ τῶν ψέων. κωμῳδῶν 
"τὸν ἄγαμον, ἀγάμητον. εἰρήκασιν.  "᾿ἀριστοφάνης δὲ, 48 

ν, τὸν ἀγύνην. οΦρύνιχος δὲν τηλιμφῦτος γέ: 
35 epp, ἄπαις, ἀγύναικος. τὸν δὲ, signe, ψεογύνῃν 
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᾿Δμειψίας ὠνόμασε. φίλανδρος, μίσανδρος, πολύμνηστος, 
πολύνυμφος, πολυμνήστη. ἄγαμος δὲ, καὶ νεόγαμος, καὶ 
πολύγαμος, κοινὰ ταῦτα καὶ ἐπὶ γυναικῶν. ἦσαν δὲ καὶ 
ἀγαμίου δίκαι πολλαχοῦ, καὶ ὀψιγαμίου, καὶ κακο- 
γαμίου ἐν “ακεδαίμοσι. 5 

49 * Περὶ κυήσεως. 

᾿Επεὶ ὃξ ἕπεται τῷ γάμῳ τεκνοποιία, καὶ τεκνο- 
τροφία, οἰκεῖα ἂν εἴη τούτῳ, κύειν, ὑπογκώσασϑαι 
Qv γαστέρα, ὑποπεπλῆσϑαι, κυοφορεῖν, κιττᾶν, c 
δίνειν, τίκτευν, ἀμβλυσκάνειν, Εἰλειϑυίαις εὔχεσϑαι, 10 

τὴν “οχείαν καλεῖν. τὴν δὲ μὴ τίκτουσαν, στερίφην 
ἐρεῖς, ἄγονον, ἄτοκον xc9' Ἡρόδοτον. Πλάτων καὶ 

ἄλοχον αὐτὴν κέκληκεν. ᾿Δναχρέων δὲ, δίτοκον, τὴν 

δ0 δὶς τεκοῦσαν. "ἐρεῖς δὲ, τρέφειν, ἀνατρέφειν, ἐκτρέ- 
gi γαλακχτουχεῖν, γαλαχεοῦχον. γάλα εὔῤῥυτον, 15 
τρόφιμον, ἐπίῤῥυτον. τὸ δὲ μὴ ἔχειν γάλα, ἀγαλακτί- 

αν τινὲς ὠνόμασαν. γαλακχτιᾶν, μαστὸν ἐπέχειν, ϑη- 

λὴν ἐπισχεῖν, ϑηλάξειν, ϑηλάξεσϑαι. τὴν δὲ ϑηλάζου- 

σαν Εὔπολις τιτϑὴν, ϑηλάστριαν ὠνόμασε. τίτϑη, 

τιϑήνη, τροφὸς, τροφεύς. οἷς οἵ τραφέντες, τρό- 30 

φιίμοι. i. I 

IE ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A. 

Περὶ πολιτῶν, ξένων καὶ τῶν περὶ αὐτούς. 

Ἕποιτο δ᾽ ἂν τούτοις, πολίτης. ὁ δὲ συμπολίτης, 95 
"οὐ δόκιμον, εἰ καὶ Εὐριπίδης αὐτῷ κέχρηται ἐν Ἡ- 
φακλείδαις, τε καὶ Θησεῖ. βέλτιον àb; ἀστὸς, ἐπιχώ- 

φίος, ἐγχώριος, ἡμεδαπὸς, ὁμόφυλος, ἐγγενὴς, ἔντο- 
'πὸς. τὸ γὰρ ἐνδάπιος, ποιητικόν. τὰ δὲ, αὐϑιγενὴς,. 

καὶ ἐπιγενὴς, καὶ ἰϑαγενὴς, εὐτελῆ. τάχα δὲ βελτίων, 80 

ki ὃ αὐτόχϑων, οἰχεῖος, φυλέτης, δημότης, φράτωρ, ὁ 

| μετ᾽ ἐμοῦ φρατριάξων, καὶ μετ᾽ ἐμοῦ δημοτευόμενος. 

59 καὶ ϑεοὶ φράτριον, καὶ φίλιοι.  * To δὲ ἱερὸν, εἰς ὃ 

συνήεσαν, φράτριον ἐκαλεῖτο. καὶ τὸ σύστημα, φρα-. 
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vola. oí δὲ καϑ᾿ ἕκαστον, φράτορες: καὶ ὄϊς φρατὴρ,. 

καὶ φράτριος αἷξ, ἡ ϑυομένη τοῖς. φράτορόιν. ἐκα- 
λοῦντο δὲ καὶ φράτορες. φρατρίαι δ᾽ ἦσαν δυοκαίδε- 
κα, καὶ ἐν ἑκάστῃ γένη τριάκοντα, ἕκαστον ἐκ τριἄ-" 

 Suorra ἀνδρῶν. ἐκαλοῦντο δ᾽ οὗτοι καὶ ὁμογάλακτες,. 
καὶ ὀργεῶνες. ἡ δὲ ὑπὲρ τῶν εἰς τοὺς φράτορας εἶσ- 
ἀγομένων παίδων οἴνου ἐπίδοσις, οἰνιστήρια. ἐκχα- 
λεῖτο. “τὸ δὲ ἱερὸν τὸ ὑπὲρ αὐτῶν, μεῖον. καὶ μεια- 88 
γωγεῖν, τὸ εἰσάγειν ἱερεῖον. κέκληται δὲ, ἢ ὅτι ἔσκω- 

ἴῦπτον ὡς μεῖον τοῦ δέοντος, ἢ ὅτι κεκωλυμένον ἦν 
εἰσάγειν, ὡς “μὴ ἀμιλλῶντο, μηδ᾽ ἐμπίπτοιεν εἰς ἔ- 
Qu χαὶ ταραχήν. oí μὲν γὰρ οὐδὲ ἧττον ἐφιλοτι- 
μοῦντο; οἵ δὲ ἐπεβόων, μείονος, οὐχ ὑπερβαινόντων 
αὐτῶν τὸ μέτρον τοῦ νόμου. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ τῆς 

15 αὐτῆς συμμορίας καὶ συμμορίτας. τούτους δὲ καὶ 
ἄρχοντας συμμοριῶν. καὶ συμμοριάρχας ᾿περίδης εἴ- 
ρηχεν, ὡς τῶν φυλῶν, φυλάρχους. "καὶ ὁ μετ᾽ ἐμοῦ 84 
δημοτευόμενος, ὁμόγλωσσος, ὁμοήϑης, ὁμόνομος, ὁ- 
μόγνωμος. οἵ δὲ βάρβαροι ἀλλήλους οὐ πολίτας, ἀλ- 

90 λὰ πατριώτας λέγοιεν. "Agyurzog δὲ καὶ συμπατριώ-. 
τας ἔφη. Πλάτων μέντονυ bv τοῖς Νόμοις xai ἐπὶ 'EA- 
λήνων τὸ πατριώτας εἴρηκε. τὸ δὲ ἐναντίον, ξένος, 
ἀλλότριος, ἀλλοδαπὸς, ἀλλόφυλος, ἀλλοεϑνὴς, ἔπη- 
λυς, ἐπηλύτης, ἀλλόδημος, ἀλλύγλωσσος. "τὸ δὲ ὀ- 55 

95 ϑνεῖος, ποιητικώτερον. Πλάτων δὲ αὐτῷ κέχρηται. 
μέτοικος, ὁ τὸ μετοίκιον συντελῶν. τὸ δ᾽ ἦν δυοκαί- 
δεχα τῷ δημοσίῳ δραχμαὶ, καὶ τῷ γραμματεῖ τριώ- 
βολον. σχκαφηφόρος. οὕτω δὲ τοὺς μετοίκους ὠνόμα- 
fov. καὶ τὰς γυναῖχας αὐτῶν, ὑδριαφόρους, ἀπὸ τοῦ 

80 ἔργου ἑκατέρους. ἐρεῖς δὲ, καὶ ἀλλαχόϑεν ἥκων, iu 
δημῶν. κἂν δόξῃ πολίτης εἶναί τις οὐκ ὧν, παρέγ- 
γθαπτος, παρεγγεγραμμένος. "τὸν δὲ τοιοῦτον καὶ 

ὑπόξυλον ὠνόμαζον: oí νέοι κωμικοί. καὶ ὑπόχυτον. δὲ. 
οὗ παλαιότεροι, τὸν κακῶς γεγονότα. ὥσπερ καὶ πα- 

35 θεμπεπολημένον. ὡς ἀποφύλιον, τὸν μὴ ἔχοντα φυ- 
λήν. κατὰ δὲ τῶν οὐ τελούντων τὸ μετοίκιον, ἢ προ- 
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στάτην μὴ νεμόντων, ἀπροστασίου δίκη, ἔνιοι δ᾽ αὐ- 
τῶν ἀτελεῖς εἰσι, καὶ ὁμοτελεῖς, καὶ ἰσοτελεῖς, οἷς 
ἂν τοῦτο ἐκ ψηφίσματος ὑπάρξῃ. καὶ τὸ ἔργον, ἰδο- 
τέλεια. οἵ δὲ, δημοποίητοι, ὁπόσον ix δόγματος xor 
νοῦ πολιτείας τύχοιεν. τοῦτο δὲ καὶ πολιξογραφεῖνϑ 
Φίλιστος καλεῖ. τάχα δ᾽ ἂν οὗτοι ὀνομάξοιντο νεοπο- 

57 λῖται, ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος. * ἀδιάτακτοι δὲ καλοῦνται, 
οὗ μὴ ἐγγεγραμμένοι εἰς τοὺς μετοίκους, ἢ μὴ τε- 
λοῦντες τὸ μετοίχιον, ἢ τὴν σκάφην μὴ φέροντεξρ, wa- 
τὰ δὲ τῶν παρεγγεγραμμένων, ξενίας γραφὴ; καὶ 10 
δωροξενίας, ἂν διαφϑείρωσιν τοὺς δικάζοντας, ὁ δὲ 
καταδικασϑεὶς, ἀπεψηφισμένοςφ, ἐκπεφυλλοφορημένος, 
καὶ τὰ ῥήματα, παρεγγραφῆναι., ξενίας ἁλῶναι, Es- 
νίας ἀποφυγεῖν, ἐχφυλλοφορῆδαι, ἀποψηφίσασϑαι. 
τοῦτο δὲ καὶ ἀποξενωθῆναι ᾿Ισαῖος καλεῖ. τούτοις δ᾽ 15 

58üv» προσήκοι καὶ ὁ ἄπολις. " Πλάτων δὲ, πόλιν ἄ- 
πολιν, τὴν μηκέτ᾽ οὖσαν πόλιν. παμπόνηροι δὲ oí 
Θεοπόμπου τοῦ συγγραφέως ἀπολῖται, καὶ ἀφέταιροι, 
καὶ ἀπαϑηναῖοι. τὸ μέντοι ξένον ὄντα εἰς ἄλλην πό- 
λὲν: ἐλθεῖν, ξενοῦσϑαι, καὶ ἐπιξενοῦσϑαι ἔλεγον. ὅϑεν 20 
καὶ τὴν καταγωγὴν, ξενῶνα. ϑοασυξενία δὲ, εἰ ϑρασύνοι- 
τὸ ὁ ξένος. εἴρηται δὲ ξεναπάτη παρ᾽ Εὐριπίδῃ, καὶ 
ξενοφόνος; καὶ ξενοκτόνος παρ᾽ Ἡροδότῳ. ὁ δὲ EC 
νῶν ἡγούμενος, ξεναγός. ξενοτροφεῖν δὲ ἐρεῖς, ὡς 

59 xoi παρὰ Δημοσθένει. * xol ἡ ξενοτροφία, παρὰ 'T-25 
περίδῃ. καὶ ξενίζειν, ὃ ob μὲν παλαιοὶ τὸ ἑστιᾶν AÉ- 
yovow  zinuoó9ivgg δὲ, τὸ τῇ φωνῇ ξενιζούδῃ χρῆ- 
σϑαὶ. ᾿Ισαῖος δὲ ξενικῇ τῇ φωνῇ εἴρηκε. καὶ δῶρα, ξένια, 
“4 ημοσθένης vs καὶ ΞΞξενοφῶν. καὶ τὸ καταγώγιον, 
ξενῶνα Πλάτων. ἐγγὺς δ᾽ ἂν εἴη τούτων, πρόξενος, 30 
προξενία, αὐτόξενος, ἰδιόξενος, πολύξενος, δορύξενος, 

- &Ésvog. x«i παρὰ Θουκυδίδῃ, ἐθελοπρόξενος. Ó μὲν 
πρόξενος, ὅταν πόλεως δημοσίᾳ προξενῇ τις, ἐν ἄλ- 
λῃ πόλει Qv, ὡς ὑποδοχῆς τε τῶν ἐκεῖϑεν φροντίξειν, 
καὶ πφρσύδου τῆς πρὸς τὸν δῆμον, καὶ ἕδρας ἐν τῷ 85 

60 ϑεάώάτρῷ. ἥ ποιεῖ δὲ ταῦτα xai ἐϑελοπρόξενος, ὁ ἀνά- 
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γραπτον τὴν προξενίαν ἔχων. ἰδιόξενος δὲ ἔστιν ὁ 

ἰδίᾳ τινὶ τῶν ξένων φίλῳ χρώμενος, ὡς Περικλῆς ᾿49- 
χιδάμῳ, καὶ καταγωγῆς τε αὐτῷ προνοούμενος καὶ 
và ἄλλα συνδιοικούμενος, τῶν ἴσων δὲ καὶ αὐτὸς, εἴ 

57078 παρ᾽ ἐκεῖνον ἔλθοι, μεταλαμβάνων. ἀστόξενος 
κατὰ μέν τινας, ὁ αὐτὸς TQ ἰδιοξένω" κατὰ δὲ ἄλ- 
λους, ὃ γένει μὲν ξένος, τιμῇ δὲ ἀστός" ἐνίοις δὲ δο- 
κεῖ, ὃ φύσει μὲν ἀστὸς, δόξῃ δὲ ξένος, ὡς “΄αναὸς 
᾿Δργείοις, ἀπὸ ᾿Ιοῦς τῆς Aoyelas ἔχων τὸ γένος. Óo- 

ιορύξενος δὲ, ὁ ἐκ τῆς κατὰ τὸν πόλεμον fnr τὴν 
γνῶσιν πεποιημένος. 

'KEOmÀAAAION E. 61 

, "06a dv περὶ φίλων καὶ περὶ ἀγνώστων ἢ 
ἐχϑοῶν. 

15. Τὰ δὲ τούτοις ἀκόλουθα εἴη Qv, ὁ φίλος, ὁ & 
ταῖρος, ὁ γνώριμος, ὁ συνήϑης, ὁ ἐπιτήδειος, προση- 
ταιριαμένος, οἰκεῖος, ὠκειωμένος, ὁμογνώμων, ὁμοή- 
ϑης, ὁμότροπος, ὁμόσιτος, ὁμοτράπεζος, ὁμόσπονδος, 
ὁμορόφιος, ὁμῆλιξ, ἰσῆλιξ, καὶ ὁ χφώμενός por, καὶ 

90 ᾧ ἐχρώμην, καὶ ἐχρῆτό μοι. καὶ ὁ “Ἰημοσϑένης που 
λέγει, χαὶ χρώμενος εἴπερ τις ἄλλος αὐτῷ. καὶ οὐ 
δεῖ προσϑεῖνανι τὸ φίλῳ. "ἐκ δὲ τούτων ἐστὶ, φιλέ- 62 
ταιρος, πολυέταιρος , φιλία, καὶ ἑταιρεία * ἐπιτηδειό- 

τῆς. συνήϑεια, οἰκειότης, γνῶσις, ὁμογνωμοσύνη, ó- 

25 ors, ὁμοτροπία. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων, δυσχε- 
φῆ. ἡ δὲ ὁμηλικία, ποιητικόν. ὁ δὲ φίλιος πρὸς τὸν 

πολέμιον ἀντίχειται. καὶ φιλικός ἔστιν, ὁ φίλοις χρῆ- 
σϑαι εἰδώς. ἀφ᾽ ὧν τὰ ἐπιῤῥήματα, φιλίως, καὶ Qu 
λικῶς, ᾿προσφιλῶς δὲ “Ξενοφῶν εἴρηκε. καὶ Θουχυ-68 

30 δίδης, προσφιλεῖς. ᾿Ισοχράτης δὲ, προσφιλεστάτως. 
πολυφιλίαν δὲ καὶ ὀλιγοφιλίαν, ᾿Δντιφῶν.. καὶ πολυ- 
φίλοις, Ὑπερίδης. καὶ πολυφιλώτερος, Δυσίας. τὰ δὲ 
ἐναντία, ἄγνωστος, ἀγνὼς, ἀήϑης, ἐχϑρὸς, ἄμικτος, 
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διάφορος, ἀλλότριος, ἀλλοτρίως ἔχων, “ἠλλοτριωμέ- 
νος, ἀπεχϑὴς, ἀπεχϑανόμενος, ἀπεχϑῶς διακεί- 

ἄμενος, μισῶν, "δυσμενὴς, διενηνεγμένος, διεστη- 
«Os, ἐξεστασιασμένος, ὑπόπτως ἔχων, ἐπιβούλως, κα- 
κοήϑως, ἀπίστως, ἐθελέχϑρως. ἐθέλεχϑρον δὲ, Κρα-5 
τῖνος λέγει. ἄφιλος, ἀπρόσμικτος, δύσμικτος, μισέται- 
ρος, μισάνϑρωπος, ἀπάνθρωπος. καὶ ἀγνωσίαν, ἀή- 
Sucov, ἔχϑραν, ἀλλοτρίωσιν', διαφορὰν, ἀπέχϑειαν, 
μῖσος, δυσμένειαν, ἀπιστίαν, ὑποψίαν, ἐπιβουλὴν, 
κακοήϑειον , μισεταιρείαν, ἀπανῶρωπίαν, demde. 10 
aav. 

. 65 "KEO$A4A4A410N gs. 

llegi φιλοπόλεως xol μισοπύλεως., 

'QuAózoAug δὲ ἐρεῖς, καὶ φιλόδημος, δημοτικὸς, 
πρᾷος, ἐπιεκής. εὔνως ἔχων πρὸς τὴν πόλιν, προϑύ-15 
uoc περὶ τὴν πόλιν. φιλότιμος, μεγαλογνώμων, δη- 
μεραστὴς, μεγαλοπρεπὴς πρὸς τὸ δημόσιον. καὶ ἦϑος 
φιλόπολι, φιλόδημον, δημοτικὸν, πρᾷον, ἐπιεικὲς, εὔ- 
vovv, πρόϑυμον, φιλότιμον, μεγαλοπρεπές. καὶ δημε- 
ραστία, φιλοδημία, πραύτης, bist. εὔνοια, προ- 90 

669vpía, φιλοτιμία, μεγαλοπρέπεια. "καὶ δημοτικῶς, 

πράως, ἐπιεικῶς, προϑύμως, φιλοτίμως, φιλοδήμως, 

μεγαλοπρεπῶς, εὔνως. τὰ δὲ ἐναντία, μισόπολις, μι 
σόδημος, ὑπερόπτης, μεγάλαυχος, ὑπερήφανος, vUQUV-. 
νικὸς, ὀλιγαρχικὸς, μικροπρεπὴς, δύσνους, κακόνους, 95 
νεωτεριστὴς, νεωτέρων ἐπιϑυμῶν. ἠλλοτριωμένος πρὸς 
τὴν πόλιν, οὐ χαίρων τοῖς καϑεστηκόσιν, οὐκ ἀγαπῶν 
τὸ ἴσον, διαπτύων τοὺς πολλοὺς, καθάρματα καὶ 
πτωχοὺς ἀποκαλῶν. 

67 * Περὶ τοῦ δαπανῶντος εἷς τὰ δημόσια. 

Εἴποις δ᾽ ἂν, χορηγὸς, τριήραρχος, φυλῆς ἐστιά- 
TOQ0, τὴν φυλὴν ἑστιῶν, χρεανομίας ἐπινέμων. διανο- 
μὲς διδοὺς, νομὸς, εἰσφορὰς, συνεχδιδούς τισι ϑυγα- 

80 
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τέρας. ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων εἰσφέρων, τὰ ὄντα κατα- 

ναλίσκων εἰς τὸ δημόσιον, ἐθελοντὴς εἰσφέρων, ἑκὼν, 

αὐτεπάγγελτος, αὐθαίρετος, αὐτοκέλευστος, ἀπαράκλη- 

τος, ἐπιδιδοὺς ἐπιδόσεις. ξῶν τῇ πόλει, λειτουργῶν, 

δ καταλειτουργῶν τὰ ὄντα, γυμνασίαρχος, γυμνασιαρ- 

χῶν. καὶ τὰ πράγματα, χορηγεῖν, τριηραρχεῖν, φυλὴν 

ἑστιᾶν, νέμειν, διανέμειν, εἰσφέρειν, ἐπιδιδόναι, λει- 

τουργεῖν, καταλειτουργεῖν, γυμνασιαρχεῖν. οὐσίαν δὲ 
ἀλειτούργητον, ᾿Ισαῖος εἴρηκε. 

10 ἘΚΕΦΑΜΔΜΑΆΑΙΟΝ Ζ. ! 68 

Περὶ ἐρῶντος καὶ ἐρωμένου. 

Ἐρεῖς δὲ, ἐρᾶν, φιλεῖν, στέργειν. καί τινος ἡττᾶ- 
σϑαι, ἐσπουδακέναι περί τινα. ἐνθέως, κατόχως,, ἐμ- 

πύρως. φλέγεσϑαι τῷ πόϑῳ, ἐκφλέγεσθαι, ὑποτετύ- 
15φϑαι, χεκαῦσϑαι, τινὸς ἔχεσθαι, ἱκετεύειν, καϑικετεύ- 

εἰν, ἐπιτείνειν, ἐκκρέμασθαι ἐξ αὐτοῦ, ϑερμαίνεσϑαι 
ἐπί τινι, ἀναπνεῖν, δουλεύειν, ἔπεσϑαι, παρακολου- 

θεῖν. ἐξηρτῆσϑαί τινος. δεῖσθαι, ἀντιβολεῖν, παρακα- 
λεῖν, ἐρωτομανεῖν, φιλεραστεῖν, σεαιδεραστεῖν, γυναικε- 

φοραστεῖν. * φροντίζειν ἐπ᾿ αὐτῷ, ἀλύειν, ἀλγεῖν, ἀγρυ- 69 
πνεῖν, τετρῶσϑαι, κατειλῆφϑαι, ἀνακεῖσϑαί τινι. καὶ 
ἐραστὴς, καὶ συνεραστὴς δὲ, καὶ συνεπιϑυμητὴς, ὡς 
ὁ Πλάτων. οὐκ οἶδα εἰ καὶ ἐπιϑυμητής. ἀγαπῶν, δου- 
λεύων, στέργων, φιλῶν, ἐϑελόδουλος, ἔνϑεος, ἐπί- 

25mvovg, κάτοχος. φίλος δὲ, καὶ ἐπαινέτης, τῆς ὥρας 
ἡττημένος. ἐνθέως ἔχειν. ἐξηρτημένος, ἠρτημένος, ἐχ- 
κρεμάμενος. ἔμπυρος, διάπυρορ, φλεγόμενος, ἑπόμενος, 
παρακολουϑῶν, ἱκετεύων, καϑικετεύων, παραπίπτων, 

χαταντιβολῶν, δεόμενος, " φιλόπαις, παιδεραστὴς ,70 
βοπαιδοφίλης, ὡς Τηλεχλείδης. καὶ παιδοφιλεῖσϑαι Πλα- 

τῶν εἴρηκεν ὁ κωμικός. ὃ μέντοι παιδέρως Ζεὺς, πα- 
ρὰ τῷ Τηλεκλείδῃ, πέπαικται. γυναικεραστὴς , γυναι- 
μανὴς» γυναιχομανὴς, ἀλύων, ἀγρυπνῶν, φροντίζων, 

τ τετρωμένος, τετοξευμένος, κατειλημμένος, ἀνακείμενος, 
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ztgoóxeluevog. καὶ γυναῖχας δὲ, ἐραστρίας Ἐῦπολὶς 
71 εἴφηκε «καὶ ἀνδρεράστριαν, ᾿ἀριστοφάνης. "ἐρώμενος δ᾽ 

ἂν φαίης, καὶ ἐρωμένη. παιδικὰ, στεργόμενος,. ὅτερ- 
γομένη. φιλούμενος, φιλουμένη. ἀγαπώμενος, ἀγαπῶ- 
μένη. καλὸς, ὑπέρκαλος, πάγκαλος, ἐπέραστος, d? 
θαῖος» ἐπαγωγὸς ; προσαγωγὸρ, ἀνθῶν, ὑπερανϑῶν, 
στίλβων, ὑπερστίλβων, λάμπων, ὑπερλάμπων:͵ ἥμερον 
ἀφιείς. ὡραία; ἀνϑοῦσα. ὑπερανϑοῦσα, λάμπουσα, v- 
περλάμπουσα, ἵμερον ἀφιεῖσα, παλὴ, ὑπερκάλη; παγ- 

γοχάλη, ἐπέραστος. κάλλος, ὥρα, ἄνϑη, ἄνϑος, ἂν-10 
ϑησις, λαμπρότης, στιλπνόέης, αἴγλη, καλλονή. ἔρως, ΐ 

ἵμερος, πόϑος, ἐπιθυμία, ἴυγξ, ἀντέρως, ἀφ᾽ οὗ ἀν- 
τερῶν, ἀντεραστής. παρὰ δὲ Εὐπόλιδι, καὶ ἀντερώ- 
μενος. καὶ τὸ ξηλοτυπεῖν, x«i ξηλοτυπῶν, ἐπί τὲ. παί- 
δῶν ὡραίων, καὶ γυναικῶν, καὶ πάντων δὲ τῶν. ἀγα: 15 
πωμένων. προσήκοι δ᾽ ἂν τούτοις καὶ τὸ ἀξιέραστοςρ; 
πολυέραστος, καὶ κατὰ σύγκρισιν, καὶ ὑπέρϑεσιν. 

78 *"KEOA44A410N' H- 

Περὶ δεσποτῶν καὶ δούλων. 

Ἐρεῖς δ᾽ οὖν, δεσπότης, δεσπόζων, κύριος, xs-90 
χτημένος. Φρύνιχος γὰρ ἐν Σατύροις, τὸν δεσπότην. 
κεχτημόένον ὠνόμασεν. ἐωνημένος, πριάμενος. καὶ ὃ 
νεώτερος δεσπότης, δεσπόσυνος, καὶ τρόφιμος. δέσποι- 
να, δεσπόζουσα, κεχτημένη, ξωνημένη, πριαμένη, τρο- 
φίμη. οὐ γὰρ. προσίεμαι τὴν δεσπότειραν, ἢ τὴν 0s-95 

γάσπότιν, τὴν μὲν Σοφοκλέους, τὴν δὲ Εὐριπίδου. .* qav- 
λοτάτη δὲ καὶ ἡ παρὰ τοῖς νέοις κωμῳδοῖς, ἀπφία. 
καὶ ἀπφάριον, νέας δεσποίνης ὑποχορίσματα. τὸ δὲ 
πρᾶγμα, δεσποτία. καὶ τὸ ἐπίῤῥημα, δεσποτικῶς. καὶ τὸ 
ῥῆμα, δεσπόξειν καὶ δεσπόξεσϑαι. Πλάτων δὲ τὸ δεόπο- 80 
τοῦν ἀντὶ τοῦ δεσπόξον εἴρηκε. “υσίας δὲ καὶ ἀδεσπό- 
τους εἶπε. καὶ ἀνδράποδα φιλοδέσποτα, Ἡρόδοτος. δοῦ- 
λος, δούλη. ἡ δὲ δουλὶς, ᾿Ὑπερίδῃ εἰρημένον; οὐκ ἔπαινε- 
τόν. οἰκέτης, οἰκέτις, ϑεράπων, ϑεράπαυναν m" 

75vig. "τὸ δὲ πλῆϑος τῶν οἰκετῶν, θεραπεία. τὸ γὰρ 85 
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ϑεραπουσία βιαιότερον. ἀλλὰ ἡ δουλεία, κατὰ Gov- 
᾿αυδίδην. τὸ ἔργον αὐτῶν, δουλεία, δοῦλον, δουλικώ- 

τερον: δουλοπρεπὲς δὲ καὶ δουλοπρεπέστερον, AMivo- 
qv. καὶ δουλοπρεπέστατα, Κρατῖνος. καὶ δουλικώτα- 

ὅτος, Ξενοφῶν. καὶ δουλῶσαι, καταδουλώσασϑαι. καὶ 
δεδουλωμένος, Θουκυδίδης. καὶ δούλωσις. ἡ γὰρ δου- 
λοσύνη, ᾿Ιωνικόν. καὶ ἔργον δουλικόν. καὶ δουλοπρέ- 
πεια, Θεόπομπος ὁ κῶμικός. καὶ δουλάρια, Μεταγέ- 
νης. " καὶ οἰκετικὰ ὀνόματα, Πλάτων. διάκονος, ὑπηρέ- 76 

Ἰοτης, ἀργυρώνητος, ὦνιος, οἰκότριψ, οἰκοτραφής. ἡ δὲ ἀν- 
ἐικειμένη τούτῳ, σηκὶς καλεῖται, ἢ οἰχογενής. ἡ γὰρ 
ταμεία, τῆς πίστεως τοὔνομα. παιδίσκην δὲ, τὴν ϑερα- 
παϊινίδα “Μυσίας ὠνόμασεν, εἶ καὶ ἀμφίβολόν ἐστι voU- 
νομα, πότερον ἡλικίας, ἢ τύχης. λέγει γὰρ ἐν τῷ κα- 

15zà Καλλίου ὕβρεως, καὶ ἐξελθοῦσα ἡ παιδίσχη τὴν 
ϑύραν ἀνοίγνυσι. τὸ δὲ παιδίον, τὸ ἐκ τῶν οἴχοτρι- 
Bv, οἰχοτρίβαιον ὠνόμαζον. "τῷ μέντοι νεωνηθέντιΥ7 
οἰκέτῃ τρὰγημάτων κατέχεον, ἃ ἐκαλοῦντο καταχύ- 
ὅματα. ἀνδράποδα, καὶ ἀνδραποδία, παρ᾽ “Ὑπερίδῃ, 

90 ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ἀνδραποδίσασϑαι, καὶ ἀνδραποδισά- 

μενοβ, ἀνδραποδίσαντες, παρὰ Θουκυδίδῃ. καὶ dv- 
δραποδώδης, παρὰ Πλάτωνι. καὶ ἀνδραποδωδῶς, πα- 
gà Ξενοφῶντι. ἀνδραποδισϑέντες, ἀνδραποδώδεις ἔ- 
πυϑυμίαι. καὶ ὠνδραποδιστικώτατα, παρ᾽ Εὐπόλιδι. ἀν- 

6 δραποδοχάπηλος, δοῦλα σώματα πρὸς ἀργύριον ἀν- 

τικαταλλασσύμενα. *xel ἀπὸ τοῦ πρατῆρος λίϑου, d-78 
πὸ τοῦ πωλητηρίου, παρὰ τῶν λαφυροπώλων. ἀνδρα- 
ποδιστὴς δέ ἐστιν, ὃ τὸν ἐλεύϑερον καταδουλωσάϊι8- 
vog, ἢ τὸν ἀλλότριον οἰκέτην ἀπαγόμένος. καὶ δίχη 

80 δὲ χατὰ τῶν ἀνδραποδιότῶν, ἐλευθϑεροπρασίον. σώ- 
ματα δὲ ἁπλῶς οὐκ ἂν εἴποις, ἀλλὰ δοῦλα σώμα- 
τα. καλοῦνται δὲ καὶ παῖδες οἵ δοῦλοι, παρὰ τοῖς 
'"Avwxoig, κἂν ὦσι πρεσβύτεροι. λάτρις δὲ, καὶ ἀμ- 
φίπολος; οὐ καϑ' ἡμᾶς. xal ἵνα μὲν κολάξονταν οἵ 

85 δοῦλοι, μύλωνες, καὶ ξζητρεῖα, καὶ ἀλφιτεῖα, καὶ χον- 
- Ógoxozsic, καὶ ζωντεῖα. " οἱ δὲ στιζόμενοι, στιγματίαι, 70 
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καὶ στιγῶνες, ὥσπερ οἵ μαστιγούμενοι, μαστιγίαι. τὸ 
δὲ δεῖσϑαι μαστίγων, μαστιγιᾶν Εὔπολις εἴρηκεν. A 
δὲ μάστιγες, ὑστριχίδες, ἱμάντες, δυτῆρες. τὸ δὲ πρᾶγ- 
μα, μαστιγῶσαι, τυπτῆσαι, ξᾶναι κατὰ νώτου; πολ- 
λὰς τυπτῆσαι πληγὰς, παῖσαι, ἐντεῖναι, ἐμβαλεῖν. “Ὑ-5 
περίδης δὲ ἔφη, κρεμάσας ἐκ τοῦ κίονος ἐξέδειρεν " 
ὅϑεν xol μωλώπων ἔτι νῦν τὸ δέρμα μεστὸν ἔχει. καί- 

80τον ἐπὶ τούτοις οὐκ ἄν τις εἴποι τὸ δεῖραι. * ἐκ δὲ 
τούτου ἔστιν ὃ φιλόδουλος, πολύδουλος, ἄδουλος, ἐ- 
ϑελόδουλος, καὶ ἀδούλευτος, ὡς τοὺς “ακδδαιμονίους 10 
᾿Ισαῖος λέγει. καὶ εὔδουλος, ὁ εὖ τοῖς δούλοις χρώμε- 
νος, παρὰ Φερεχράτει. καὶ τὸ δρᾶμα, δουλοδιδάσκχα- 
Aog. παρὰ Κρατίνῳ δὲ ὁ κακόδουλος εἴρηται. ἐϑελο- 
δουλεία, πολυδουλεία, ἀειδουλεία. ἐωνῆσϑαι, ὠνητιᾶν, 
πρίασϑαι, πωλῆσαι, πωληταὶ, πωλήτριαι, πωλητήρια. 15 

81 καὶ ὠνητὸς, καὶ ὠνητή. "καὶ τὸν ὠνητὴν, ὡς ᾿Ιδαῖος. 
καὶ τὸν αὐτωνητὴν, ὡς Zievagyog. προσήκον δ᾽ ὧν 
τοῖς δούλοις τό τε πρᾶγμα χαὶ ἡ δουλεία, x&l τὸ 
ῥῆμα τὸ δουλεύειν, καὶ τὸ δεδουλῶσθϑαι. καὶ τὰ δουλικὼ, 
παρὰ “Ἰημοσϑένει. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἐπίῤῥημα, τὸ δου- 20 
λικῶς. καὶ τὸ δουλώσασϑαι δὲ, καὶ τὸ καταδουλώσα- 

ὅϑαι, καὶ ὅσα ἀπὸ τούτων σχηματίξεται. καὶ τὸ συγ- 
καταδουλώσασθαι, παρ᾽ Ὑπερίδῃ. καὶ οἱ συνδουλεύ- 

ϑδοντες, παρὰ 4εινάρχῳ. * σύνδουλοι δὲ, λέγει Avolag. 
καὶ Εὐριπίδης δὲ καὶ οἱ πλείους, ὁμόδουλον λέγου- 95. 
Gur. ἔνιοι. δὲ ὁμόδουλον μὲν οἴονται τὸν τῆς αὐτῆς 
τύχης᾽ αὐνδουλον δὲ, τὸν τοῦ αὐτοῦ δεσπότου. καὶ 
οἰκέται δὲ, καὶ οἰχετικὰ ὀνόματα, παρὰ Πλάτωνι. οἱ 
μέντοι ποιηταὺ καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους, οἰκέτας 
ὠνόμαξον, ὅπου γε καὶ περιστερὰν οἰχέτιν λέγουσι. 30 
πελάται δὲ καὶ ϑῆτες, ἐλευϑέρων ἐστὶν ὀνόματα, διὰ 
πενίαν ἐπ᾿ ἀργυρίῳ δουλευόντων. 

83. * Περὶ τῶν κατὰ χώρας ϑεραπόντων. 

Μεταξὺ δὲ ἐλευϑέρων καὶ δούλων οἵ “ακεδαι- 
μονίων Εἴλωτες, καὶ Θετταλῶν Πενέσται, καὶ Κρη- 85 
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τῶν Κλαρῶται, καὶ ΜΜνωῖται, καὶ Μαριανδύνων Ζω- 
Qogógor, καὶ ᾿᾿ργείων Γυμνῆτες, καὶ Σικυωνίων Ko- 
ρυνηφόροι. τοὺς μέντοι εἰς ἐλευϑερίαν τῶν Εἱλώτων. 
ἀφιεμένους οἵ “ακεδαιμόνιοι Νεοδαμώδεις καλοῦσιν. 

50 δὲ τῆς τῶν δούλων ἀφειμένος δουλείας, ἀπελεύϑε- 
ρος, καὶ ἐξελεύϑερος, ἀπηλευϑερωμένος. καὶ ἀπελευ- 
ϑερῶσαι, ἀπελευϑερωϑῆναι. καὶ ἀπελευϑέρωσις, καὶ 
ἀπελευϑερία. καὶ 4ημοσϑένης φησὶν ἐξελευϑερικοὺς 
νόμους, καὶ ἀπελευϑερικοὺς νόμους. κατὰ μέντοι τῶν 

το ἀποστάντων, ἀποστασίου δίχη ἐστί. Φαίης δ᾽ ἂν, 
τιμὴν καταβαλεῖν, ἀργύριον εἰσενεγκεῖν, ἀντικαταλλά- 

ξασϑαι χρήματα. 

ἘΚΕΦΆΑΛΔΆΑΙΟΝ 6 84 

Te τραπεξίτου, δανείζοντος (καὶ μετάλλων.) καὶ 
15 τῶν λοιπῶν. 

τ Τραπεξίτης, ἀργυρογνώμων, ἀργυραμοιβὸς, δοκι- 
μαστὴς, ἐπικαϑήμενος τραπέξῃ. τραπεξείτης δὲ, κύων. 
τράπεξα πολυάργυρος, τραπέξης ἀφορμαί. τὴν δὲ τρά- 
πεξαν ΖΔημοσϑένης καὶ ξύλον ὠνόμασεν. ἐκάλουν δ᾽ 

90 αὐτὴν καὶ πίνακα. ἀργυρίου ἀλλαγὴ, ὃ καλούμενος 
κόλλυβος. ἐνέχυρον, λύσιμα. κατενεχυριάξειν, ὀφείλειν, 
δανείξεσϑαι, δανείξειν, προεῖσϑθαι ἀργύριον. ὑποϑήκην 

᾿ ϑεὶς, 0 δανειξόμενος. ὑποϑήκην ϑέμενος, ὁ δανείξων 
χρέα. καὶ τοῦ χρέους δανείσματα, ὀφειλήματα, ἐκδό- 

95 σεις». ἐκδιδόναι, ἔγγεια δανείσματα, ναυτικά. τὰ γὰρ 

ὀφλήματα καὶ τὸ ὄφλειν » ἐπὶ τῶν καταδικασϑέντων 
εἰς ἀργύριον. "ὅρους ἐφεστάναι χωρίῳ. λίϑος δ᾽ ἦν,85 

ο ἢ στήλη τις δηλοῦσα, ὡς ἔστιν ὑπόχρεων τὸ χωρίον. 
ἐπὶ δὲ τούτου ἔλεγον καὶ τὸ ἐστίχϑαι τὸ χωρίον. ὡς 

 80r0 ἐναντίον, ἄστικτον. τὸ δὲ ὑπόχρεων χωρίον, καὶ 
ὑπόβολον. χρήστης, κυρίως μὲν ὁ δεδανεισμένος, πολ- 
λάκις δὲ καὶ ὃ δανειστής. οὗτος δὲ καὶ τοκιστὴς, 

- τοκογλύφος, τοκίξζων. ὅϑεν καὶ τοκίζεται αὐτῷ ἀργύ- 

θίον, παρὰ ᾿Ὑπερίδῃ. τόκους ἐχλέγων, ὀβολοστάτης. 
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ἐκεῖνος δὲ, ὑπόχρεως, κατάχρεως. ὑπέρχρεως. παλεῖ- - 
ται δὲ, τὸ μὲν κεφάλαιον, ἀρχαῖον. τὸ δὲ ἔργον, τό- 
«0g. ὁ δὲ oUx ἐκτίσας κατὰ προθεσμίαν, ὑπερήμερος. 
«wi τὸ πρᾶγμα, ὑπερημερία. 

p. δρμεη ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. 5 

Περὶ ἀργυρίου δοκίμου καὶ pbi. 

i ᾿Δργύριον δόχιμον, ἐπίσημον, γνήσιον, καϑαρὸν, 
ἀμιγὲς, ἄκρατον, ἀκίβδηλον, ἔντυπον. ἀκριβὲς, γόμι- 
μον; ἀκέραιον, ἀδιάφϑορον, ἄδολον, ἄχραντον, ἀνεπι- 
βούλευτον. τὸ δὲ ἐναντίον, παράσημον, παρασεσημασμέ- 10 
vov, κεκιβδηλευμένον, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ πρᾶγμα, κιβδηλεία, 
καὶ κιβδηλεύματα, παρὰ Πλάτωνι, ὥσπερ καὶ ὁ κιβδη- 

λεύων. παρατετυπωμένον, παρακεχαραγμένον,. ἄσημον, 
ὑπόχαλκον, παρεγκεκραμένον. τὸ δὲ ἀργύριον, καλεῖται 

; χρήματα, καὶ “Ψομίσματα, ὥσπερ. καὶ τὸ; χρυσίφν, ἀρ- 15 
ψύρια δὲ κατὰ πλῆϑος, ἥκιστα λέγουσιν. “Ἵττικοί" &- 
qvos δέ zov. Δέγοιτο δ᾽ Gv, κόψαι νόμισμα, ἀπῆν 
“μήνασϑαι, peint Bebop, ἀπμαοὐθήβενο. 

87 "VWEOAAALONAA ἌΝ 

Περὶ χρυσίου καὶ Mnielin καὶ nb ro m 

᾿Αργύρεια, μέταλλα, καὶ χρύσεια," Py iil 
ὀρύττειν, ἐπικατατέμνειν, καϊνοτομεῖν, xeworoute, - 
ovg δὲ κατέλιπον μέσους κίονας ἀνέχειν τὴν γῆν oi 
μεταλλεῖς, οὗτοι μεσοκρινεῖς ὠνομάξοντο. ὑπόχρυδος 
wü, ὑπάργυρος γῆ. κάθαρσις χρυσοῦ, καὶ κάθαρσις 25 
ἀργυρίου. χρυσὸς ἄπεφϑος. εἰλικρινής: ἄργυρος 'κα- 
᾿ϑαρὸς, ἐκκεκαθαρμένος, ᾿Ἡφρυανδικὸν. ἀργύριον. καὶ 
οἵ “Ἰαρεικοὶ, ἀπὸ Δαρείου, ὡς ὑπ᾽ ἐκείνου ἀκριβω- —— 
ϑέντες εἰς κάϑαρσιν τοῦ χρυσίου. εὐδόχιμος δὲ wal — 
ὁ Γυγάδας χρυσὸς, καὶ oi Κροίσειοι στατῆρες. χρῦυ-80 

"σὸς, ἄργυρος, ὀρείχαλκος, σίδηρος, καττίτερος, μόλυ- 
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Boc, ὕαλος, χρυσῖτις γῆ, ἀργυρῖτις. σιδηρῖτιβ, χρυ- 
«σοχοεῖν, χαλκεύειν. χρυσοχόος, χαλκεὺς, σιδηρεὺς, μο- 

€— 
C'*RKEGOAÀAA4A410wN IB. . 88 

: |! "ÜOmxog ἄν τις τὸ πολὺ ὀνομάσειεν. 

"Anhavov , ἄπλετον, ἄπειρον, ἀμύϑητον, ἀμέτρη. 
TOY, ἀναρίθμητον, ἀνεξαρίϑμητον, ἀνήριϑμον, πάμπο- 
λυ, παμπληϑές. ἄπιστον τῷ πλήϑει, ἀδιήγητον, πάμμεγα, 

' μέγα, μέγεϑος, παμμέγεϑες, ὑπερμέγεϑες, ὑπέρογχον, ἐξ- 
— τραίσιον, εὐμέγεϑες, εὐμεγέθης, χαὶ τὸ ἐναντίον, μι- 

κρὸν, ὀλίγον, βραχὺ, σύμμετρον, συμμεμετρημένον, 
εὐᾳρίθμητον. 

*KEGOGOAAAION IT. 89 

Περὶ καϑημένου, ὀρθοῦ, ϑρόνων καὶ τῶν λοιπῶν. 

JEgsig δὲ, ἕστηκεν, ἡσυχάξει, μένει, ἀτρεμεῖ, κα- 

ϑησυχάζξει, ἠρεμεῖ, ἐφ᾽ ἡσυχίας ἐστὶν, ἀναμένει, πε- 
φιμένει, ὠἀκινητὶ, ἀκίνητός ἐστιν. Ἑστηχῶς, στάσις, 
ὀρϑοστάδην, ἡσυχίᾳ, μονὴ, κάθηται, καϑίξει, καϑέξε- 
ται. ἀνακαθιζόμενος, ὡς Πλάτων. Ξενοφῶν δὲ τὸ 

- 90ixd9uésv ἀντὶ τοῦ καϑῖσαι ἐποίησε. καϑήμεϑα δὲ, ἀν- 
τὶ τοῦ ἐκαϑήμεθα, Ζημοσϑένης. καὶ καϑῆστο, ὠντὶ 

᾿ς ποῦ ἐχάϑητο, Πλάτων. "καὶ καϑέδρα, ἕδρα, ϑρανίον,90 
— ὥράνος, ϑρόνος, ϑᾶχος, ἕδρανον, δίφρος, καὶ δίφρος 
ο΄ ὀκλαδίας. τὸ γὰρ σχολύϑριον, ὑπομύχϑηρον. τὸ γὰρ 
— φπεέδώλιον ἄλλης ἐστὶ χρείας. βάϑρον. οὕτω δὲ ὠνομά- 
- fero καὶ ἡ τῶν ἀνδριάντων βάσις. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ βέ- 

βηκε, καὶ βεβηκέναι. καὶ τὰ ἀπὸ τούτων κατὰ τὰς 
τῶν προϑέσεων προσϑέσεις. καὶ ἀναβάδην καϑήμενος, 

ο΄ ui βάδην ἀποχωρῶν, καὶ περιβάδην ἐστὶ, τὸ ὑπαλ- 
τί biis τοὺς πόδας. τὸ δὲ ϑακεῖν οὐκ Qv εἴη πρὸς ἡ- 

μᾶς. "χκαϑήμενος δὲ, καὶ καθίζων, καὶ καϑιξόμενος,91 
καὶ καϑεξόμενος. ἐπὶ δὲ τῶν ἑστηκότων ἐρεῖς, συμβε- 
βηκὼς ἄμφω τῶ πόδε, προβεβηκὼς τὸν ἕτερον, δια- 
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βεβηκὼς, ἀνίσταται, διανίσταται, ξξανίσταται, πανί. 
σταται, ἀπανίσταται. “λέγεται δὲ χαὶ ἀνδριάντων στά- 

σις, καὶ ἀνάστασις, καὶ πόλεως ἀνάστασις, ἡ ἀναστάτω- 

σις, παρὰ “4ημοσϑένει. καὶ ἀνάστατα ἐποίησαν τὰ ταύτῃ 
χωρία , ὡς Θουκυδίδης. καὶ ἀνάστασις ὁμοίως τειχῶν, 5 
καὶ οἰκοδομήματος ἀνάστασις. 

ΚΕ ΦΑΜΔΑΙΟΝ I4. 

Περὶ τοῦ πορεύεσθαι. 

Βαδίξει; βαδίζων, βάδην, βάδισις, βαδιεῖ. βαδι- 
στικὸς, παρὰ “Ἡριστοφάνει. παρὰ δὲ Κρατίνῳ, βαδι- 10 
σματίας. παρὰ δὲ Πλάτωνι τῷ φιλοσόφῳ, βαδισμός. 
καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ, μετὰ ῥυϑμοῦ βαίνοιεν, ἀντὶ 
τοῦ βαδίξοιεν. πορεύεται, πορευόμενος. ὅϑεν καὶ πο- 

ρεῖα, τὰ ὀχήματα. προάγει, προάγων, ὑπάγει, ὑπάγων' 
ἔστι δὲ τὸ οἷον ἡγεῖται, καὶ ἄγει. καὶ ἀνάβασις, καὶ ἀνα- 15 
βασμοὶ, καὶ ἀναβιβασμένοι ἵπποι. καὶ οἵ τοῖς ἀναβαίνου- 
σι βοηϑοῦντες, ἀναφέρουσιν αὐτοὺς ὀρϑαῖν ταῖν χεροῖν. 

953." καταβαίνει, καὶ κατέρχεται. καὶ κάτεισιν, ἐπὶ τοῦ 
μέλλοντος χρόνου. πρόεισι, περιπατεῖ. ἀφ᾽ οὗ καὶ πε- 
ρίπατα τρέχει, καὶ δρόμος. ϑεῖ, ἐπείγεται τρέχειν. σχο- 90 
λαῖος περίπατος, καὶ σπουδαῖος, καὶ ἠρεμαῖος. καὶ 
σπουδή. ἠπειγμένως βαδίξει, καὶ σχολῇ περιπατεῖ, καὶ 
ἠρέμα. καὶ ἠπειγμένος περίπατος, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ - 

τὸ Ἡσιόδου, προβάδην. ἄλλης δὲ χρείας, βαίνειν, προ- 
βαίνειν, ἀναβαίνειν, ἀποβαίνειν, προσβαίνειν. καὶ ἐπι- 95 
Bras: τῶν νεῶν καὶ ἀναβάταρ ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ἀγέ- 
λαις ὀχειῶν. 

*KEGODA4AA4A410wN IE. 

Περὶ τοῦ φέρειν καὶ φέρεσθαι. 

Φέρει» φέρεται, φορεῖον, φορεῖς, φοράδην, φο-80 
9d; ἐκφορὰ, χαὶ ἐπὶ σκευῶν, καὶ ἐπὶ νεχρῶν. ἐπιφορὰ 
γὰρ, τὸ τῷ μισϑῷ προστιϑέμενον, ὡς Θουκυδίδης. 
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καὶ ἀἐποφορὰ, οὐχ ἡ ἀποκομιδὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ 
τῶν φόρων καταβολή. καὶ πνευμάτων ἀποβολή. καὶ 
ὀδμῆς, πνεύματος προσβολή. εἴποις δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν 

φερόντων, ἄραι , ἄρασϑαι, βυκῦν! Miei cin xo- 

6uiaa. , ἀνακουφίσει. | | 
*K EGODAÀ44410N ks. ..95 

Περὶ ὁδηγοῦ καὶ ὁδῶν. 

Ὁδοῦ δὲ ἡγεμὼν, ἀγωγός. ὁ γὰρ ἀγωγεὺς, εὐτε- 
λέστερον. πληϑυντικῶς δὲ χαὶ ἀγωγοὶ, καὶ ἀγωγεὶς 

io ῥητέον. ὑφηγητὴς, ἐξηγητὴς, π προηγητικὸς, προηγεμών. 
καὶ καϑηγητὴς, πὰρὰ Κέβητι καὶ τοῖς τραγῳδοῖρ. AE 
γοις δ᾽ ἂν, ὁδὸν δεῖξαι, ὁδοῦ ἡγήσασθαι, προηγήσα.- 
σϑαὶ, ὑφηγήσασθαι, καϑηγήσασϑαι, ὁδὸν φῆναι. τὸ 
δὲ πράγματα, ὁδοῦ ὑφήγησις., ἐξήγησις, δεῖξις, ἀγω- 

15 γὴ, μήνυδιᾷ, ἡγεμονία, καὶ τὰ ὅμοια. "ὋὉδὸς δὲ, ἄ:96 

z0906, δύσπορος, δυσπόρευτος, ἀτριβὴς, ἀπάνϑρω- 
ποβ» 6x0ALG , ἀσαφὴς, ἀγρία, ἀφανὴς, δύσοδος, δυσ- 
πρόσοδος, ἔρημος; ἄμικτος. , ἀπρόσμιατος, δύσβατος, 

δυσπρόσβατος, δυσξύρετος. ἄνιππος δὲ, καὶ ἀναμάξευτος, 

ΞΟ Ἡρόδοτος. λέγει. ὀρεία, ὀρϑία, ἀνατέταμένη, καὶ τὰ τοιαῦ- 
τὰ ἐν τῷ πρώτῳ ἔχεις. Τὸ δὲ ἐναντίον, εὔπορος, 

εὐθυτενὴς, λεωφόρος. ἁμαξιτὸς, ἁμαξήλατος, ἱππάσι- 
μος, ἱππόλροτος, ἐπίδρομος, λεία, σαφὴς, προφωνὴς, 

ἐκφανὴς, τετριμμένη, τρίβος, στίβος, ἥμερος, πολυ- 
25 ἀνθρῶποβ, εὔμικτος, ὁμαλή. τὰ δὲ τούτοις πρόσφο- 

ρα τὸ πρὸ τούτου βιβλίον ἐν τοῖς ἱππευσίμοις χω- 

οίοις περιέχει. 

 *KEOGAAAION IZ. |. 97 

: Περὶ χαρᾶς, λύπης καὶ τοῦ ἐπὶ ϑανάτῳ ϑρήνου.᾿ 

- $0 Χαρὰ δὲ ἐρεῖς, ἡδονὴ, φαιδρότης, εὐθυμία, εὐ- 

φροσύνη; χαρμονὴ, ἵλεως διάϑεσις , εὐσϑένεια, εὐμέ- 
γειὰ, ϑυμηδία, τέρψις, τερπνότης ; ἀπόλαυσις. " δὲ. 

Pollux fl. f. L 
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περιχαρία, τὸ ἀμέτρως χαίρειν δηλοῖ. χαίρειν, ἣδε- 
σϑαι, φαιδρύνεσϑαι, εὐθυμεῖν, εὐϑυμεῖσϑαι, εὐφραί- 
γνεσϑαι, εὐσϑενεῖν, θάλλειν, τέρπεόϑαι, ἀπολαύειν, γε- 
γηθέναι. τούτου δὲ τὸ “πρᾶγμα οὐχ ἔστιν, ὥσπερ οὐ- 
δὲ τοῦ γάννυσϑαι. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, τερπνῶς, 7-5 

ο8 δέως φαιδρῶς. τὰ γὰρ ἐκ τῶν ἄλλων πονηρά. " με- 
᾿τοχαὶ δὲ, ἐέρπων. ἀλλὰ καὶ ἔτερψε. τὸ γὰρ ἥδων, lo- 
νικόν. καὶ τὸ ἧδε, σπάνιον μὲν παρ᾽ ἡμῖν, ᾿ἀνακρέων 
δ᾽ αὐτὸ εἴρηκεν, Ἴων, καὶ ποιητὴς ἀνήρ. ἀλλὰ καὶ εὐ- 
φραΐνων, καὶ εὔφρανε, καὶ χαίρων, ἡδόμενος, φαῖι- 10 
δρυνόμενος, εὐθυμούμενος, εὐφραινόμενος, γεγηθὼς, 
γαννύμενος. καλὸν δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ τούτων, τὸ ϑυ- 
μῆρες. ἴσως δ᾽ ἂν αὐτοῖς προσῆχον καὶ τὸ ἄλυπος 
καὶ ἀλύπως. Πλάτων δὲ xci τὸ ἀλύπητος ἔφη, ὥσ-: 
πὲρ καὶ Σοφοχλῆς, ἀλύπητον. “ύπη, ἀνία, ἀλγηδὼν; 15 
ἀϑυμία, δυσϑυμία, βαρυϑυμία, ἀχϑηδὼν, ἄση, ἄλυς; 
κατήφεια. ἡ γὰρ περιωδυνία ὑπερβολὴν ὀδύνης ἀ- 
μέτρου ἐμφανίξει. καὶ λυπεῖσθαι, “ἀνιᾶσθαι, ἀλγεῖν, 
ἀϑυμεῖν, ÜvcOvusiv, βαρυϑυμεῖν, ἄχϑεσϑαι, ἀλύειν, 

99 ἄσασϑαι. “καὶ λυπηρῶς, ἀλγεινῶς, ἀνιαρῶς, ἐπαλγῶς, 90 
ἀθύμως, δυσϑύμως. βαρυϑύμως δὲ οὐκ ἐρεῖς, ἀχϑη- 
ρῶς δὲ καὶ ἀσηρῶς. ἐρεῖς δὲ im^ ἄλλης χρείας, πά- 
9og, πένϑος, δυστυχία, συμφορὰ, δυσποτμία, κακο- 
δαιμονία, δυσπραγία, κακοπραγία, καὶ τὰ ὅμοια. πα- 
ϑεῖν, πενθεῖν, δυστυχεῖν, ἀτυχεῖν. Θουχυδίδης δὲ καὶ 95. 
κακοτυχεῖν. ἐπὶ συμφορᾶς εἶναι, συμφορᾷ περιπεσεῖν, 
κακοπραγεῖν, καὶ πενθικῶς πράττειν. δυστυχῶς, ἀτυ- 
χῶς, δυσπότμως. Ἔστι δὲ χρείας ἄλλης, δακρύειν, dva- 
κλαίειν, ἀποθϑρηνεῖν, οἰχτίξεσϑαι, ὀλοφύρεσθαι, κα- 

τοὐτοδύρεσϑαι, κλαίειν, ἀποδακρύειν. "Ξενοφῶν δὲ, yo- so 
ὠμένη που λέγει ποιητικώτερον. παραμυϑεῖσϑαι, παρηγο- 
ρεῖν, παρηγορεῖσϑαι, ἐπικουφίξειν, ἐπελαφρύνειν, ἀναφέ- 
ρειν, ἀνιστάναι, ἐπεγείρειν, νουϑετεῖν, ἐπανορϑοῦσϑαι, 
σωφρονίζειν. παραμυϑία, παραμύϑιον, παρηγορία, κου- 
giGuog. χαὶ παρὰ Θουκυδίδῃ, κούφισις, νουϑεσία, 
σωφρονισμός. ἐπανόρϑωσις, παραψυχή. ἀφ᾽ οὗ ῥῆμα 
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οὐκ ἔστιν, ὥσπερ οὐδ᾽ ἀπ᾽ ἐνίων δημάτων ὄνομα. 
“όγοι δὲ ἐρεῖς παραμυϑητικοὶ, παρηγορικοὶ, παρη- 
γορητικοὶ, νουϑετικοὶ, σωφρονιστικοὶ, καὶ τὰ ὅμοια. 
*'"Eosig δὲ, λόγοι ἐπιτάφιοι, ἐπικήδειοι, ἐλεγεῖα, ἐπι- 101 

δγράμματα. πάϑος δὲ, δυσπαραμύϑητον, εὐπαραμύϑη- 
τον, ἀπαραμύϑητον. ἐπιχαίρειν, ἐφήδεσϑαι, καταχαί- 
ρειν. ᾿ἸἸσοχράτης δ᾽ ἔφη, «cà συνηδόμενοι ταῖς ἡμε- 
τέραις συμφοραῖς, ἀντὶ τοῦ ἐφηδόμενοι. ἐπεμβαίνειν, 
καταγελᾶν, καταχλευάξειν. ὄνομα παρὰ Θουκυδίδῃ, οἱ 

10 ἐπίχαρτοι, ὡς καὶ oí χαταγέλαστοι. τὸ γὰρ παρὰ Πο- 
σειδίππῳ ἐπίχαρμα, πονηρόν. Φιλωνίδης δὲ τὸν ἐπι- 
χαίροντα, ἐπίχαρτον εἴρηκεν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο φαῦλον. 
ὥστε βέλτιον μὴ ὀνόμασι χρῆσϑαι, ἀλλὰ μετοχαῖς. ὃ 
δὲ Vigor geb ἀνεχτόν. 

"KEOAAAION IH 102 

Περὶ εὐτυχίας. | 

Ἑὐτυχία, εὐπραγία, εὐποτμία, εὐπραξία, Gvy- 
χαίρειν, συνήδεσθαι, συνευτυχεῖν, ἢ βασκαίνειν, 
φϑονεῖν. : ; 

KEGOAA4A410N I9. 

Περὶ τάφου καὶ ἐναγισμάτων. 

"Egtig δ᾽ οὖν, τάφος, μνῆμα, μνημεῖον, μνημό- 
συνον, ἠρία, ϑῆκαι, σοροὶ, πύελοι, ληνοὶ, χῶμα χῶ- 

|. 60, χῶμα ἐγεῖραι, χῶμα περιβαλέσθαι, στήλην dva- 
96 στῆσαι, ἐπίγραμμα ἐπιγράψαι, χοὰς χέασϑαι, ἐναγί- 

Got, ἐναγίσματα, κτερίόσματα, προϑέσεις, ἐκφοραὶ, ἔν- 
νατα, τριακάδες, γενέσια, νεκύσια. ταῦτα γὰρ ἐπὶ ϑε- 
ραπείᾳ τῶν ἀπηλλαγμένων νενόμιστο. 

"KEGOAA44A410N Κ. 103 

Περὶ ποταμῶν. 

Ποταμοὶ δὲ, μεγάλοι, ὑπερμεγέϑεις, βαϑεῖς, πλα- 
τεῖς, ἀένναοι, ἀείνεω, ἀείῤῥυτοι, ἀνελλιπεῖς,. ὠνενδε- 

L 2 
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εἷς, γωματίαι, κυματίαι, νεανικοὶ, vavalzogor, πᾶω- 
τοὶ, ναυσιπέρατοι, οὐ διαβατοὶ, βίαιοι, δόϑιοι, o- 
ὥδεις, εὔρωστοι. καὶ λόγῳ, οὗς οὐκ ἄν τις περάσειεν 
ἄνευ νεῶν. ἄποροι, ὅτι μὴ ναυσίν. οὺς ἐργῶδες διὰ 
μέγεθος πλεῦσαι. ἰσομέτφητοι ϑαλάττῃ, ἰδοπληϑεῖς, ἔν-5 
ἄμιλλοι, σφαλερόνηκτοι. τὸ δὲ ἐναντίον, χείμαῤῥοι, 
χαράδραι, ὑδροῤῥόαι, ἀμάραι. οὐ πλωτοὶ, διαβατοὶ 
ποδὶ, ποσὶ. περατοὶ, κάτω χνήμηξ δέοντες, in γύ- 
vorog, οὐδ᾽ ἂν τὸ γόνυ βρέξειαϑ. ᾿ 

ι04 "KEO444A410N KA... 10 

Tli ἀῤδώστου xci ὑγιαίνοντος.. 

Ἐρεῖς δὲ ἐπὶ ἀῤδώστου, ἔκαμνεν, ἠῤῥόστησεν, ἐ- 
νόσησεν, ἠσθένησεν, ἐμαλακίσθη, μαλακῶς ἔσχε, καὶ 

“τὰ ὅμοια. καὶ κάμνων, ἀῤῥωστήσας, νοσήσας. ἀσϑε- 
νήσας, μαλακισϑεὶς, polus ἔχων. τὸν δὲ κάμνοντα 15 

Θουκυδίδης πονούμξνον tiguxt, τὸν δὲ τεϑνηκότα 

καὶ τὸν πονούμενον φκτίξοντο. Τὰ δὲ πράγματα, 

κάματος, ἀῤῥωστία, νόσος, νόσημα, ἀσθένεια, μᾶλα. 
105xl«. Ἔ Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, «cuero ἢ ἀῤῥώστως, 

νοσερῶς, ἐπινόσως. τὸ δὲ νοσωδως οὐκ εὐήκοον. vo-20 
σηρύτερον. ὅϑεν καὶ νοδηρὸν χωρίον, καὶ νοδῶδες. 
τὸ γὰρ νοσακερὸν, ἐσχάτως κῶμικόν. ἀσϑενῶς, μᾶλα- 
κῶς, μαλακύτερον. ἔστι δὲ καὶ λόγῳ εἰπεῖν, φαύλως 
μοι διάκειται τὸ δῶμα, καὶ ἐπιπόνως ἔχω τοῦ σώμα- 
τος; ἐνδεέότερον διάκειται τὸ “σωμάτιον. ἐνδίδωσί ipa 25 
τὸ σῶμα ὑπὸ ἀῤῥωστίας. καὶ πληδὺν ὑνομάτων àv 
τις ἐκ τούτων εὐπορήσειξ, 

106 * Περὶ νόσου. 

Ἐρεῖς δὲ, νοσώδης, ἐπίνοσος, ἄῤῥωστος, ἀσϑε- 
νὴς, καὶ τὰ ὅμοια. ἕτερα δὲ εἰς ταυτὸν φέροντα, κλι- 80 
vozitijé, κλινήρης, κατακλινής. ἀπὸ δὲ τούτων οὔτε 
πρᾶγμα, οὔτε ἐπίῤῥημα, οὔτε ῥῆμα, οὔτε μετοχὴν 
ἔστιν εὑρεῖν. εἴη δ᾽ ἂν τούτοις προσῆχον καὶ ἐπιϑα- 
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vérag ἔχειν. καὶ Ἡρόδοτος, ἐδυσϑανάτει. οὗ τὸ bvav- 
τίον, εὐθανάτως, Κρατῖνος λέγει. τὸ δὲ tglsem 
παρὰ Θουκυδίδῃ ὠνόμασται. τοὺς μέντοι. κεκμηκότας, 
τοὺς ἀποθανόντας ὁ αὐτὸς εἴρηχε. "πρὸς ϑάνατον 7101 

σἔῤῥεπε, σφαλερῶς εἶχεν, ἐπικινδύνως εἶχεν, ἐπὶ βρα- 
χείας dv τῆς ῥοπῆς, ix^ ὀλίγης ἐλπίδος, ἀπέγνωυτο. 
συντάττοιτο δ᾽ ἂν τούτοις καὶ τὸ, ἐπανῆλθε τὸ νό- 
σημα, ὑπέστρεψεν, ἀνϑυπέάατρεψεν", ὑπανετροπίασε. 
ἐὸ δὲ ἐναντίον σῶον εἶναι, ὑγιαίνειν; ἐῤῥῶσϑαι, ὑ- 

10 πεῤῥῶσϑαι, ἀκήρατον, ἀγήρατον, ἄνοσον. ὅϑεν καὶ 
ἔτος ἄνοσον, ὁ Θουκυδίδης. τὸν δὲ ἄνοσον, καὶ ἀνό- 
δητον, Σοφοκλῆς. τὸν δ᾽ αὐτὸν ἐρεῖς καὶ ἄπονον. 
Καὶ τὰ πράγματα, ὑγεία, ῥώμη, σωτηρία, ἀνοσία, 
ἀπονία. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, "ὑγιεινῶς, ἐῤῥωμένως, ἀ- 

Ἰϑνύσως, ἀπόνως. Ἐχαὶ τὰ ὀνόματα, ὑγιεινὸς, ἐῤῥωμέ- 108 
|. vOg, σῶος, ἀκήρατος, ἄπονος, ἄλυπος.. καὶ ἐπὶ τῶν 

ἐκ νόσων διανισταμένων, ἀνεκτήσατο τὴν ψυχὴν, καὶ 
ἀνεξώωσεν, ἀνέσφηλεν, ἀνήνεγκεν, ἐῤῥάϊσεν, ἀνεῤῥάϊ-, 
δεν, ἀνέστη, καὶ ἐξανέστη. ἀνεβίω, καὶ ἀνεβιώσκετο, καὶ 

Ξοἀνεβιωσάμην αὐτόν. ἐνοσήλευσα, ἐξενοσήλευσα. καὶ ἀνα- 
| δφήλας, ἀνενεγκὼν, δαΐσας, ἀναῤῥαΐσας, ἐξαναστὰς; ἀνα- 

βιούς. εἴποις δ᾽ ἂν, καὶ ἐπαύσατο τῆς νόσου, καὶ λήξαντος 
αὐτῷ τοῦ νοσήματος, καὶ τραπείσηβ εἰς τὸ βέλτιον 

τῆς ἀῤῥωστίας, καὶ ἔῤῥεψε πρὸς τὸ κρεῖττον, καὶ τὰ 
95 τοιαῦτα. καὶ ἐπεβίω δὲ, καὶ ἐπιβιούς. καὶ τὸ παιδίον 

ἐπίβιον ᾿Ισαῖος εἴρηκεν. ἐπὶ δὲ νοσοῦντος, ἐπισκοπεῖν . 
φησι Ξενοφῶν. 

*KEOAAAION KB. 109 

| Περὶ τοῦ πλουτεῖν καὶ πένεσθαι. 
$0. -'"Egtig δὲ, πλούδιος, εὔπορος, εὐχρήματος, πο- 

λυχρήματος, εὖ πράττων εἰς χρημάτων λόγον, ξάπλου: 
. τὸς, μεγαλύπλουτος, μεγαλοπλούσιος, βαϑυπλούσιος. 

Πλάτων δὲ. ἐν τοῖς Νύμοις καὶ παμπλούσιος ἔφη: ὁ 
δ᾽ Εὐπόλιδος πλούταξ πέπαικται. πολύχρυσος; πολὺ: 

85 ἄργυρος, οὐκ ὀλιγόχρυσος, εὐκτήμων, πολυκτήμων, 
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περιουσιάξων. slg ὧν τῶν εὐδαιμόνων, τῶν ὀλβίων» 
ἢ ὡς Ἡρόδοτος, τῶν παχέων. ἐν περιουσίᾳ ὧν, πε- 
ριουσίᾳ ζῶν, ἐν περιουσίᾳ ξῶν. καὶ ἄλλης χρείας, τῶν 
λειτουργούντων, τὸν οἶκον λευτουργοῦντα διαδεξάμε- 

vov, ἐκ μεγάλου διαγράμματος, εὔχληρος, βαϑύκλη-5 
110ρος. ἔχαὶ τὰ ῥήματα, πλουτεῖν, εὐπορεῖν, εὐχρημα- 

τεῖν. καὶ αἷ μετοχαὶ, πλουτῶν, εὐχρηματῶν, εὐπορῶν. 
τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, πονηρά. εἴποις δ᾽ dv, πλουτο- 
ποιὸν χρῆμα, καὶ πλουτηρὸν, καὶ χρηματοποιόν. Καὶ 
τὰ πράγματα, πλοῦτος, εὐπορία, εὐχρηματία, πολυχρη- 10 
ματία, πολυχρημοσύνη, πολυκτημοσύνη; περιουσία. Τὰ δ᾽ 
ἐναντία, πένης, πενιχρὸς, ἀχρήματος, ἄπορος, ἀκτήμων, 

᾿ ἄχρυσος, ἀνάργυρος, ἐνδεὴς, ἐνδεῶς πράττων, ἀπό- 
Qog πράττων, τῶν ἐπιτηδείων σπανίζων, τῶν ἐφημέ- 

111ρὼν ἀπορῶν. "πτωχὸς, πτωχεύων, ἀγείρων, προσαι- 
τῶν, μισϑωτὸς, μισϑαρνῶν, πελάτης, ϑής. ἀγαπητῶς πα-15 
φατρεφόμενος, εἰς ἀλλοτρίας χεῖρας ἀποβλέπων, βωμολο- 
χῶν, ἀπορούμενος. ἀπορεῖν, πένεσϑαι, πτωχεύειν, ἀγεί- 
ρειν, ἐπ᾽ ἐνδείας εἷναι,βωμολοχεῖν, προσαιτεῖν, μισϑαρ- 
ψνεῖν, μισϑοφορεῖν, δουλεύειν ἐπὶ λεπτοῖς λήμμασι, παρα- 
σιτεῖν, παρατρέφεσϑαι, παραδειπνεῖν. Καὶ τὰ πράγμα- 20 
τα, ἀχρηματία, πενία, ἀχρημοσύνη, ἀκτημοσύνη, 
ἔνδεια, ἀπορία, πτωχεία, ἀγυρμὸς, βωμολοχία, 
δητεία. 

[19 . *KEOAAAION KT. 

Περὶ φιλαργύρου καὶ μὴ τοιούτου. 95 

Ἐρεῖς δ᾽ οὖν, φιλάργυρος, φιλόχρυσος, αἷσχρο- 
κερδὴς, φιλοχρήματος, φιλοκερδὴς, φιλοχρηματιστὴς, 

χρηματιστικὸς, ἀνελεύϑερος, ὀβολοστάτης. καὶ ἡ γυνὴ, 

ὁβολοστάτις. ὁ δὲ βέμβιξ, καὶ κυμινοπρίστης, οὐκ d- 
νεχτά. φαίης δ᾽ ἂν, ἐλάττων χρημάτων. πᾶν ἂν πρά- 80 
ξοιτο ἐπὶ χρήμασιν. οὐδὲν ἂν αἰσχυνθεὶς, ᾧ λῆμμα 
πρόσεστι. χρήμασι τὴν εὐδαιμονίαν μετρῶν, ἐκ παν- 
τὸς χρηματιξόμενος, πρὸς ἀργύριον κεχηνῶς, πρὸς 
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deyógiov  qOeyyóutvog. "τὴν ψυχὴν ἂν ἀνταλλάξας 118 
τοῦ χρυσίου, τὴν ψυχὴν ἂν RE προέμενος. καὶ 
λαμβάνων ἀφ᾽ ὧν οὐ. δεῖ, καὶ μὴ διδοὺς εἰς ἃ δεῖ. 

Τὰ δὲ πρός φιλοχρημοσύνη, φιλαργυρία, φιλο- 
δχρυσία,. φιλοχρηματία, αἰσχροκέρδεια, φιλοκέρδεια, 
χρηματισμὸς, ἀνελευϑερία. ῥήματα δ᾽ οὐκ ἔστιν, ὅτι 
μὴ χρηματίξειν. καὶ ὡς ᾿ἀντιφῶν, μὴ φιλοχρηματεῖν. : 
καὶ ὡς “Ὑπερίδης, αἰσχροκερδεῖν. καὶ χρηματίζεσθαι, 
καὶ ὀβολοστατεῖν. ἐπιῤῥήματα δὲ, φιλοχρημάτως, καὶ 

᾿ Ἰοφιλοχρηματιστικῶς, καὶ ἀνελευϑέρως. τὰ δὲ ἄλλα χεί- 
ρῶ. * àv τὰ ἐναντία, μεγαλόφρων, μεγαλόψυχος, με-114 
γαλογνώμων, ἐλεύϑερος, ὑπεράνω λημμάτων, καὶ κρείτ- 
τῶν χρημάτων, οὐκ ἀντικαταλλαττόμενος, χρήματα τοῦ 
χαλρῦ. πλοῦτον τὴν ἀρετὴν τιϑέμενος, καὶ ἡ ἡγούμενος. οὐ- 

15 δὲν ἂν λῆμμα προσιέμενος, ᾧ ᾧ τις ; αἰσχύνη πρόσεστιν. ἡδέ- 
ὡς ἂν διδοὺς, ἢ λαμβάνων ἀφ᾽ ὧν οὐ δεῖ. Τὰ δὲ πράγμα- 

τα, μεγαλοφροσύνη, μεγαλοψυχία, μεγαλογνωμοσύνη, ἐ- 
λευϑερία.. “ΡῬήματα δὲ ἀπὸ μὲν τῶν οὐκ ἔστιν, ἀπὸ 
δὲ τῶν παμπόνηρα. Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, μεγαλοφρό- 

Ξονῶς, μεγαλοψύχως, μεγαλογνωμόνως,, ἐλευϑέρως. 

' "Περὶ φειδωλοῦ, ἀσώτου καὶ i:v9igov. ^ 115 

“Πάλιν δὲ καὶ καϑ᾿ ἕτερον χρείας εἶδος, φειδω- ᾿ 
λὸς, γλίσχρος, ταμιευτικὸς, ἀκριβὴς; ϑησαυροποιὸς, ϑη- 

σαυριστικὸς, ϑησαυριστὴς, ταμιευτικὸς, κατορύττων τὸ 

95 ἀργύριον, φρουρὰ χρημάτων, φύλαξ ἀργυρίου, ἄγρυπ- 
νος slg τὴν φυλαχήν. δανείζων ἔγγεια δανείόματα, ναυτι- 
χὰς ἐκδόσεις. ἐπὶ μεγάλοις τόκοις παρακινδυνεύων, ἐπὶ 

κέρδους ἐλπίδι. μυκροπρεπὴς, τῷ βαλαντίῳ προστετη- 
κῶς, χίμβηξ, κυμινοπρίστης, ἀνελεύϑερος, δούλοπρε: 

ez: Πλάτων δὲ iv Παρμενίδῃ καὶ ῥυπαρὸν εἴρη- 
χεν. Εὔπολις δὲ, ἤδη χορηγὸν πώποτε ῥυπαρώτερον 

- τοῦδ᾽ εἶδες; ϑᾶττον ἂν τοῦ αἵματος ἢ χρημάτων us- 
ταδῴη τινί. "οἰχτρὸς, στενὸς, ἄϑλιος, καχοδαίμων, 116 
ταπεινὸς, ἐλεεινός. ἄγχων τοὺς χρήστας, ἀποπνίγων 

S5T00g ὀφείλοντας, ἀπάγων ὑπερημέρους. Τὰ δὲ ῥήμα- 
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td, φείδεσθαι, ταμιεύειν, ταμιεύεσθαι, ϑησαυροποιεῖν, 
φθουρεῖν, ἀγρυπνεῖν, φυλάττειν. Καὶ τὰ πράγματα, φει- 
δωλία, ταμεία, φρουρὰ, χρημάτων τήρησις, φυλακὴ; 
μικροψυχία, ἀνελευϑερία, μικροπρέπεια. χαὶ ὡς Κρι- 

τίας, δυπαρία. δουλοπρέπεια, κακοδαιμονία, ἀϑλιό- 5 
τῆς, οἰχτρότης. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, φειδωλῶς, γλίσχρως, 

117ταμιευτυκῶς. τοῖς δὲ ἄλλοις δυσχεραίνειεν ἄν τις. " ὁ δὲ ὑ- 

πεϑαντίως διακείμενος, ἀφειδὴς, ἀταμίευτοβ, ἄσωτος, 
ἐκκεχυμένος, ἀϑησαύριστος, ἀπρόοπτος, οὐ περιόκο- 
πῶν τὸ μέλλον, ὅλος τῆς τήμερον ἡμέρας. ῥίπτων τὰϊο 
χρήματα, κατεδηδοχῶς τὰ πᾶτρβα; χαταναλίόσκων, 
ἐκχέων, ἀπολλύς. σπαϑῶν τὴν οὐσίαν, κατακυβεύων, 

παταπορνοκοπῶν, ἐφήμερος τῷ βίῳ. Ἐπιῤῥήματα δὲ, 
ἀφειδῶς, ἀταμιεύτως, ἀπεριόπτως, ἀπερισκέπτως, ἀ- 
τεχμάρτως, ἀπροοράτως. τῶν δὲ πραγμάτων ὀνόματα 15 

{18οὐκ ἔστιν, ὅτι μὴ ἀσωτία. "Τῷ δὲ φειδωλῷ μετ᾽ ἐ- 
παίνων ἀντίκειται, ἐχτενὴς, δαψιλὴς, λαμπρὸς, &- 

q9ovos, φιλότιμος, ἐλεύϑερος, ἐλευϑέριος, φιλάνϑρω- 
πος, φιλόδωρος, μεγαλόδωρος, πολύδωρος, τοῖς δεο- 
μένοις ἐπαρχῶν, τῶν ὄντων μεταδιδοὺς, μεγαλοπρξ- φῃ 
sc, ἐλευϑεροπρεπής. Τὰ δὲ πράγματα, δαψίλεια, 
λαμπρότης, ἀφειδωλία, μεγαλοπρέπεια, φιλοτιμίᾳ, qu 

119λοδωρία, μεγαλοδωρία, πολυδωρία, ἐλευϑεριότης. "ἡ 
γὰρ ἐλευϑεροπρέπεια, καὶ ἐχτένειο, τὸ μὲν σκληρὸν, 
τὸ δὲ ἀπρεπές. Τὰ δ᾽ ἐπιῤῥήματα, δαψιλῶς, ἔκτε- o; 
νῶς, ἀφϑόνως, μεγαλοπρεπῶς, ἀναίδην, χύδην, ibis 

| ϑεροπρέεποῶς, ἐλευϑερίως., φιλοτίμως, φιλανθρώπως, 

᾿φιλοδώρως, μεγαλοδώρως, λαμπρῶς. Ρήματα δὲ, 
λαμπρύνεσθαι, ἐπιδαψιλεύεσξαι, φιλανθφωπεύεσϑαι, 
ἐπιδιδόναι τοῖς χρήζουσιν, hen τοῖς δεομένοις, 30 
φιλοτιμεῖσθαι. 
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po r9 *KEODAAAION KA... 

Ab Περὶ φιλοπόνου καὶ ὀχνηροῦ. 

. Ἥπτοιμος, φιλόπονος, ἄοκνος, πρόϑυμος, ἐῤῥω- 
μένος, ῥωμαλέος, σφοδρὸς, σύντονος, συντεταμένος, 

5 φιλεργὸς, νεανικὸς, εὔρωστος, γενναῖος, γεννάδας, 

γεννικὸς, ἐνεργὸς, ἀνδρεῖος, ὠνδρικὸς, ἀνδρώδης, ἐ- 

120 

ϑελουργὸς, ἐγρήγορος, ἴτης, ἄγρυπνος, φροντυιστὴς,. 
ἀπροφάσιστος, πρύχειρος. Τὰ δὲ πράγματα, προϑυ- 
μία, ῥώμη, σφοδρύτης, φιλεργία. ἡ δὲ φιλοπονία 

ιοεὐτελὲς, ὥσπερ καὶ ἡ ἀοκνία. εὐρωστία δὲ, καὶ ἀν- 
δρία, καὶ ἀνδρισμός. ἡ γὰρ ἀνδριότης, σκληρόν. ἡ δὰ 
γενναιότης τὴν εὐγένειαν δηλοῖ. ἐγρήγορσις, νεανιεύ- 
ματα, Ἑὰβπὸ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἔστι πραγμάτων ὀνό- 
ματα, ἀλλὰ ῥήματα, ἐντεῖναι, συντεῖναι, ἐπισυντεῖ- 

τόναι, πονῆσαι, ἐπιπονῆσαι, νεανιεύσασϑαι, ἐπινεανιεύ- 
- δαϑαι, ἀνδρίσασϑαι, ἐγρηγορέναι, φροντίζειν, ἀγρυ- 

πνεῖν, ἐῤῥῶσϑαι, εὐρωστεῖν. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων 
βίαια, ἐπιῤῥήματα δὲ, δωμαλέως, ἐῤῥωμένως, σφο- 
δρῶς, ἐντεταμένως, ἐντόνως, Gvvvóvog, φιλοπόνως, 

φρφιλεργῶς, ἀόχνως, ἀνδρείως, ἀνδρωδῶς, ἀνδρικῶς, 
.ἐθελουργῶς. ἐνεργῶς, ἑτοίμως, ἀγρύπνως,. πεφροντι- 
Guévog, ἐγρηγορότως, ἀπροφασίστως, προϑύμως. * Τὰ 
δὲ ἐναντία, βλὰξ, βλακικὸς, μαλακὸς, ὑπερβαλλόμε- 
vog, μελλητὴς, ἐκλελυμένος, ἀμβλὺς, βραδὺς, ἀδύνα- 

2506, ἀσϑενὴς, ἀναπεπτωκὼς, ἀναβεβλημένος, ἄϑυμος, 
: ἀργὸς, ἄῤῥωστος, ἄνανδρος, ὀκνώδης, κατανυστά- 

ἕξων, ἀποκαϑεύδων, ἀποκαϑήμενος, ὀλίγωρος, ῥάϑυ- 

μος. ἀμελὴς. ὕπτιος, νωϑρὸς, νωϑής. Τὰ δὲ πρά- 

γματα, βλακεία, μαλακία, ἀμβλύτης, βραδυτὴς, μεῖ: 
2 ̓ 80Ànóuoe, ἀδυναμία, καὶ ἀδυνασία. ἀσϑένεια, ἀργία, 

^ ἀῤῥωστία, ὄκνος, ἔκλυσις, ἀϑυμίᾳ, δαϑυμία, ἀνανδρία, 

νωϑρεία, νωϑρύτης, ὀλιγωρία, ἀμέλεια, ὑπτιότης. 
*Kal τὸ μὲν ῥήματα. βλακεύειν, ἀμελεῖν, ἀναπεπτῶ- 
κέναι, μέλλειν, διαμέλλειν, διαμένειν, ὑπερβεβλῆσϑαι, 

85 ὑπερβάλλεσϑαι, ἐκλελύσθαι, ἀργεῖν, καταργεῖν, ὑπτιά- 

121 

122 

128 
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Éetv, ὀκνεῖν, κατοχνεῖν, κατανυστάξειν, καϑεύδειν, 
ἀποκαϑεύδειν, ἀποκαϑῆσϑαι , ἀποχαϑέζεσϑαι, ὀλιγω- 

ρεῖν, ῥαθϑυμεῖν, βραδύνειν, ἀῤῥωστεῖν. βέλτιον δὲ, vo 
ἀῤῥώστως ἔχειν, ἀϑυμεῖν, ἐξαϑυμεῖν. Τὰ δ᾽ ἐπιῤῥή- 
ματα, βλακωδῶς, βλακωδέστερον, μαλακῶς, ἀβλεμέως,5 
βραδέως, ἀναπεπτωχότως, ἀναβεβλημένως, ἐχλελυμέ- 
vog, ἀϑύμως, ἀργῶς, ἀνάνδρως, ἀῤῥώστως, ὀκνη- 
ρῶς, ὀλιγώρως, ἀγεννῶς, ἀμελῶς, νωϑρῶς, ὑπτίως, 
ἀσϑενῶς, ἀδυνάτως. 

124 *"KEGOGAAAION KE. 10 

Περὶ τοῦ πωλεῖν καὶ ὠνεῖσϑαι. 

ΖΔιαϑέσϑαι, φορτίον ἀποδόσϑαι, πωλῆσαι, ἀπεμ- 
πωλῆσαι, ἀντικαταλλάξασϑαι πρὸς ἀργύριον, ἀλλάξα- 
ὅϑαν πρὸς ἀργύριον. ἀποκηρύξαι, καπηλεῦσαι, μετα- 
βαλέσϑαι. ἀπωνηθήσεται δὲ, καὶ πεπράσεται, Θεύπομ- 15. 
πος εἴρηκεν Ó κωμικός. καὶ τὸ πρᾶγμα, διάϑεσιρ, d- 
πόδοσις, εἰ μὴ ἀμφίβολον. πρᾶσις; ἐμπώλησις, ἀλ- 
λαγὴ, ἀποκήρυξιρ, καπηλεία, μεταβολή. Ξενοφῶν δὲ 
καὶ πώλησις εἴρηκε. Καὶ τὰ ὀνόματα, κάπηλος, πρα- 

125vjo, μεταβολεὺς, πωλητής. ᾿Ὑπερίδης δὲ καὶ πρά- 90 
την εἴρηκεν, ἐν τῷ Συνηγορικῷ. πωλητήριον δὲ, Ἕρ- 
μίππος ὁ κωμικός. ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἔστιν. ὥσ- 
περ οὐδ᾽ ἐπιῤῥήματα, πλὴν καπηλικῶς. Ἐπὶ δὲ τῶν 
ἀνδραπόδων ἔστιν εἰπεῖν κατὰ Ζημοσϑένην, ἐπ᾽ ἐξα- | 
γωγῇ ἀπέδοτο. ὁ δὲ πολλάκις πραϑεὶς, ὃν εἴποι τις 95 
ἂν παλίμπρατον, παλίμβολος ἂν λέγοιτο. ἐπὶ τῶν εἰς 
πολλὰ πιπρασκόντων εἴποις; ἂν, ἐπιτιμῶσιν, ἀνατι- 
μῶνται, ἐπιτείνουσι τὰς τιμάς. ὡς καὶ τὸ ἐναντίον, 

196 ἐπευωνίξουσιν, ἄξια πιπράσχουσιν.  *'O δὲ τόπος, 

πρατὴρ λίϑος, καὶ πωλητήριον. καὶ ὡς Ἡρόδοτος ,80 
πρατήριον. Παρὰ δὲ τοῦ πιπράσκοντος ὠνήσασϑαι P 
ἀγοράσαι j πρίασϑαι. καὶ ὠνητὸς, καὶ ὠνούμενος, καὶ 
ὠνητιῶν, καὶ ἀγοράξων. ἀντ᾽ ὀνομάτων αὗται cb μ8- 
τοχαί. ὃ γὰρ ἀγοραστὴς ἐπὶ τοῦ ὀψωνοῦντος τέτακται. 



1Π, 197. US 

καὶ Πλάτων δὲ ὃ κωμικὸς λέγει, παῦσαι δυσωνῶν. 

ὃ γὰρ δυσώνης οὐκ οἶδα μὲν εἰ παρά τινι, ἐν πα- 

ροιμίᾳ δέ. Τὸ δὲ πρᾶγμα, cv), καὶ ἀγορά. *Asvo-197 

φῶν δὲ καὶ τὴν ἐμπολὴν ἐπὶ τὸῦ ἀγοράξειν ἔταξε. 

65 Πλάτων δὲ τῆς ἀγοράσεως εἴρηκεν, ὡς τῆς ἀγορά- 

σεως Τηλεκλείδης. Τὰ δὲ πιπρασκόμενα. φορτία, 'δῶ- 

πος, ἀγοράσματα, ὦνια, γέλγη, εἰ μὴ κωμικώτερον. 

ὠνητά. καὶ ὡς Ξενοφῶν, πώλημα. ὃ αὐτὸς δὲ καὶ 

πράσιμον εἴρηκεν iv τῇ Παιδείᾳ. παρ᾽ ἄλλῳ δὲ οὐ- 

τοδέτερον εὑρῶν μνημονεύω" ἐπιῤῥήματα δὲ οὐκ ἔστιν 

ἀπ᾽ οὐδενός. 

*KEDAAAION Ke 198 

Ilsgl τοῦ συλλέγοντος καὶ τοῦ ixylovtog. 

᾿Δγεῖραι, συναγεῖραι. συλλέξαι, συλλέξασϑαι. ix- 

τ6 πορίσαι, συμπορίσαι, συμπορίσασϑαι. ἀθροῖσαι, ἀ- 

ϑροίσασϑαι. συναϑροῖσαι, συναϑροίσασϑαι. συνενεγ- 
«tiv, συνάγειν. συστῆσαι, συστήσασϑαι. συμφορῆσαι, 
συμφορήσασϑαι. συνερανίσαι, συνερανίσασϑαι- "Τὰ199 
δὲ πράγματα, ἀγερμὸς, συναγερμὸς, ἄϑροισις, συνά- 

Ξοϑροισις, συναϑροισμὸς, ἀϑροισμὸς, πόρος, συλλογὴ, 
συναγωγὴ, ἔρανος, καὶ σύστασις. δύσφϑεγχτα δὲ τὰ 
λοιπά, ὄνομα δὲ μόνον, ὃ συλλογεύς. ἕτερον γάρ τί 

. 6 ἐρανιστὴς, καὶ ὁ ἀγύρτης. Τὸ δὲ ἐναντίον, ἐκχέαι; 
ῥῖψαι, διαῤῥῖψαι, προέσϑαι, σπαϑῆσαι, ἀπολέσαι, 

95 διασπεῖραι. xol τὰ ἐπιῤῥήματα, ἐχχεχυμένως, διεῤ- 
διμμένως, διεσπαρμένως. ὄνομα δὲ, διασπορεύς. 

πρᾶγμα δὲ, ἔχχυσις, δίψις, διάῤῥιψις, πρόεσις, ἀπώ- 
λεια, διασπορά. ᾿ 

*KEOAA4A410N ΚΖ. 180 

| 80 Περὶ ἀνυποίστου καὶ τοῦ ἐναντίου. 

᾿Ανύποιστον, δύσοιστον, Εὔπολις δὲ λέγει καὶ 
δυσάλγητον, δυσάνεκτον, δυσανάσχετον. οὐκ ἀνεκτὸν, 
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οὐ φορητὸν, δύσφορον, ἀφύφητον, ἐπίπονον, βαφὺ, 
φορτικὸν, ἐπαχϑέρ. καὶ κατὰ Θουχυδίδην, οὐκ ἀνά- 
ὄχετον. do ob καὶ τὸ δυσανασχετοῦντες πεποίηκεν. 
εἴη δ᾽ dv ἀπὸ τῶν προειρήμένων ῥῆμα καὶ τὸ δυσ- 
φορεῖν. καὶ ἐπίῤῥημα, ἀνυποίόστως, δυσοίστως, ἀ-5 
φορήτως, δυσανέκτως, δυσανασχέτως. δυσφύρως, qoo- 

181 τικῷρ, βαρέως, ἐπαχϑώς, "λόγῳ δ᾽ ἔστιν εἰπεῖν, ὃ 
οὐκ ἄν τις ὑπομείνειεν, ὃ οὐκ ἄν τις ἐνέγκοι. τίς δ᾽ ἂν 
ὑπενεγκεῖν δυνηθείη; τίς οὐκ ἂν ἐπὶ τούτῳ δυσχερά- 
νειε; καὶ ἄλλα πλείω. τὸ δὲ ἐναντίον, κοῦφον, εὔφο- 10 
gov, οἰστὸν, ἀνθρώπινον, ἀνεκτὸν, φορητὸν, ἀνάσχε- 
τον. καὶ κούφως, εὐφόρως, ἀνθρωπίνως, ἀνεχτῶς. 
τὸ ydg οἰστῶς, καὶ φορητῶς, κακίω. ἄλλης δὲ χρεί- 
ας, δυόκολον, δυσμενὲς, δύστροπον, δυστράπελον, 
δυσχερὲς, δύσπρακτον, παλίγκοτον, παλίμβολον, κα- 15 
κοπαϑὲς, ὕπουλον, δολερὸν, “κακοῦργον, 'πανοῦργον, 

ἐπίσκιον, σεσηρὸς, δεδοικὸς, σκοτϑινὸν, σκολιὸν, δυσ- 
πετὲς, ἐργῶδες, ἀλλόκοτον. ὧν ἔνια καὶ ἑτέρας ἐ- 

182 στὶ qosíag. "xoi δυσκύλως, δυσμενῶς, δυστρόπῳς, 
δυστραπέλως, δυσχερῶς, κακούργως, ἀλλοκότως, πα-90 

λιμβόλως, χακοήϑως, ὑπούλως, δολερῶς, σεσηρότως. 
τὼ δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων φαυλύτερα. καὶ ὀνόματα ἀῤ- 
ϑενικὰ ἀπὸ πάντων. καὶ τὰ πράγματα ἐκ τῶν πλεί: 
ὅτων, δυσκολία, δυστροπία, δυσμένεια, δυσχέρεια; 
δυστραπελία, παλιντραπελία, κακοήϑεια, κακουργία, πα- 95. 

ἰϑϑνουργία. "πονηρὰ δὲ τὰ Πλάτωνος ἐν Φιλήβῳ δυσχερά- 
ματα. ῥήματα δὲ, δυσκολαίνειν, δυσμεναίνευν, κακουρ- 
γεῖν, πανουργεῖν. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων δύσφϑεγχτα. τὰ 
δ᾽ ἐναντία, δάδιον, πρόχειρον, εὐχερὲς, εὔκολον, εὐπετὲς, 
εὔπρακτον, ἄπονον, εὐκατέργαστον, ἁπλοῦν τε καὶ 70:30 
νοῦργον, καὶ εὔτροπον, καὶ φανερὸν, καὶ ἀναπεπτα- 
μόνον, καὶ ἄδολον, καὶ εὔϑημον, καὶ ἀπαρακάλυπτον. 
καὶ τὰ ἀπὸ τούτων ἐπιῤῥήματα, καὶ ὀνόματα ἄρσενι- 

χά. καὶ ἀπ᾿ ἐνίων πράγματα. 
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τ Περὶ τοῦ ἐπικινδυνώδους καὶ ἐπικινδύνου. 
ο΄ Κίνδυνος, κινδυνῶδες, ἐπιχίνδυνον, δεινὸν, ἐκ- 

σληχτικὸν, ἐπιδεὲς, σφαλερὸν, φοβερὸν, ἐπισφαλές. 
σχκαὶ φιλοκίνδυνον, xci διψοκίνδυνον. ϑρασὺς, τολμη- 
ρὸς, πάντολμος, παρακινδυνευτικὸς, ἐϑελοκίνδυνος., 
ῥᾳδιουργὸς, ϑερμουργὸς,. ἱταμὸς, ἀπονενοημένος, πα- 
φαβεβλημένος. τὸ γὰρ λεουργὸς παρὰ ἐπξενοφῶντι φορ- 
τικόν. ἀλλὰ πρόχειρος. εἰς τὰ δεινὰ ἕτοιμος, εἰς τὰ 

τοσφαλερὰ προπετὴς, τολμητής. κἂν εἷς πῦρ ἅλλοιτο, 
κἂν εἰς μαχαίρας κυβιστῶν. καὶ ταῦτα μὲν εὐχοὶς 
ψέγων. *ixawóv δὲ, εὔτολμος, ϑαρσαλέος, εὐϑαρ- 18 
σὴς, ἄφοβος, ἀδεὴς, ἀνέκπληκτος, εὔψυχος. πὸ δὲ i- 
τῆς κοινὸν ἐφ᾽ ἑκατέρου. Τὰ δὲ πράγματα ἐπὶ μὲν 

Ἰσψόγου, ϑερμονργία, δᾳδιουργία, τόλμη, ϑρασύτης, 
ϑράσος, ἀπόνοια, εὐχέρεια, προπέτεια. ἐπὶ δὲ ἐπαί. 
vov, ϑάρσος, εὐψυχία, εὐτολμία, ἄδεια. τὸ γὰρ εὐ- 
τολμία πάνυ εὐτελές. Ῥήματα δὲ τοῦ μὲν ταῦτα 
μόνα, ϑρασύνεσϑαι, τολμᾶν, παρακινδυνεύειν, πα- 

φοραβάλλεσϑαι, ἀπονενοῆσϑαι" τοῦ δὲ μόνα, εὐψυχεῖν 
τε καὶ ϑαῤῥεῖν. " Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, τολμηρῶς, 104-186 
μηρότατα, ϑρασέως, ϑρασύτατα, φιλοκινδύνως, πα- 

θακινδυνευτικῶς ἀπονενοημένως, παραβεβλημένως, 
προπετῶς, ἰταμῶς. καὶ τὰ ἐπαινετὰ, εὐτόλμως, ϑαρ» 

Ξοσαλέως, εὐθαρσῶς, ἀφόβως, ἀδεῶς, εὐψύχως, ἀνεγ- 

- ᾳλήτως. ὧν ἔνια καὶ τὰ ὑπερϑετικὰ οὐ κακίω πρόσ- 
ἐστιν. ἐκ δὲ. τοῦ ἐναντίου, δειλὸς, ἀποδειλιῶν, ἀϑαρ- 

- 65e, ἄνανδρος, ἐπιδεὴς, καταδεὴς, συνεσταλμένος, 

(0 ματαπεπτηχὼς, ἀγεννὴς, εὐλαβὴς, περίφοβορ, φιλό- 
οϑοψυχος ; φιλοσώματος, ἄψυχος, καταπλήξ. ὃ γὰρ ἄ- 
Me ψυχος, ἰδιωτῶν. καὶ ὁ πτάκις, σφόδρα κωμικόν. * καὶ 187 
τὰ πράγματα, δειλία, ἀτολμία, ὄκνος, εὐλάβεια, d- 

νανδρεία, φιλοσωματία, φιλοψυχία, καταπλαγία. καὶ 

τὰ ῥήματα, δειλιῶν, ἀποδειλιᾶν, ὀκνεῖν, κατοκνεῖν, 
85 εὐλαβεῖσθαι, καταπεπτηχέναι, φιλοψυχεῖν, φιλοσω- 

t 
h. 
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ματεῖν. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν αἱ μετοχαὶ, ἀποδειλιῶν, εὐλα- 
Bovusvos, κατεπτηχὼς, φιλοψυχῶν, φιλοσωματῶν, ó- 
νῶν, κατοχνῶν. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, δειλῶς, dysv- 
νῶς, ἀτόλμως , ἀνάνδρως, εὐλαβῶς, συνεσταλμένως, 
κατεπτηχότως, ἐπιδεῶς, καταδεῶς, ἀϑαρσῶς, ἐπιφό-5 
fog, φιλοψύχως, φιλοσωμάτως. 

188. *KEOAA4A410N ΚΘ. 

Περὶ τοῦ ἐγκαλεῖν. 

— Ἐχγκαλεῖν; ἐπικαλεῖν, μέμφεσθαι, καταμέμφεσϑαι, 
αἰτιᾶσθαι, καταιτιᾶσϑαι. αἰτίαν ἐπάγειν, προσφέρειν. 10 
διαβάλλειν, ὀνειδίξειν, φαίνειν, κατηγορεῖν, ἐνδείκνυ- 
σϑαι, γράφεσϑαι. καὶ κατ᾽ ἄλλην χρείαν, ψέγειν, Aot- 
δορεῖν, λοιδορεῖσθαι, κατηγορεῖν, κακολογεῖν, BA«G- 
φημεῖν, κακίξειν. τὰ δὲ πράγματα, μέμψις, κατάμεμ- 
Jug, ἔγκλημα, αἰτία. ᾿Δντιφῶν δὲ καὶ αἰτιάσεις εἴ- 15 
ρηχεν. ὄνειδος. ὀνειδισμὸς, διαβολὴ, ἔνδειξις. γραφὴ, ὁ 
κατηγορία, φάσις. καὶ τῶν δευτέρων, λοιδορία, ψό- 
γος, κακολογία, κακηγορία, βλασφημία, κακισμὸς; 

189 εἰ μὴ βιαιότερον. ἣ ὀνόματα δὲ, φιλεγχλήμων, μεμψί- 
μοιρος, φιλαίτιος, ὀνειδιστικός. καὶ πάλιν φιλόψογος, 90 
φιλολοίδορος, κακήγορος. τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, φιλεγ- 
xAguóvog, μεμψιμοίρως, φιλαιτίωςρ, ὀνειδιστικῶς, δια- 

βόλως. καὶ φιλοψόγως, βλασφήμως, φιλολοιδόρως. 
τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων βίαια. καλοῖτο δ᾽ ἂν ὁ μὲν 
ἔνοχος, ὑπαίτιος, ὕποχος, ὑπεύϑυνος, ἐγκλητέος, ἐ-35. 
σιλήψιμος, μεμπτὸς, ἐπίμεμπτος, ἐπίψογος, ἐπίῤῥη. 
τος. ὃ δὲ ἐναντίος, ἀνεύϑυνος, ἄμεμπτος, ἄψογος, 
ἀναίτιος, ἀνέγκλητος. τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, ὑπαιτί- 
ὡς, ὑπευϑύνως, μεμπτῶς, ἐπιῤῥήτως. καὶ ἀναιτίως, 

ἀνεγκλήτως, ἀνευϑύνως, ἀμέμπτως. ὃ. $0 . 



IH. 140. 415 

*KEGOA4A4410N A4 

Περὶ ἀγωνοϑετῶν καὶ ἀγώνων. 

| ᾿Ἀγωνοθέται, ἀϑλοϑέται, ἀγώνων διαθέταν, ἄ- 
ϑλωῶν ἐπιμεληταὶ, ἔφοροι, ἐπύπται, προστάται, ἐπί- 

56xozot. TO δὲ πρᾶγμα, ἀγωνοθεσία, ἀϑλοϑεσία. ἢ 
ὡς ̓Αφιστόφάνης, ἀϑλοϑετία. ἀγώνων διάϑεσις, ἄϑ- 
λων ἐπιμέλεια, προστασία, ἔποψις. καὶ ἀϑλοϑετεῖν, 
ἀγῶνας διατιϑέναι, ἄϑλων ἐπιμελεῖσϑαι, ἄϑλα igo- 
ρᾶν, ἀγώνων προεστάναι, καὶ προεστηχέναι, καὶ ἄρ- 

τοχειν, καὶ πρυτανεύειν τὰ περὶ τοὺς ἀγῶνας, καὶ τὰ 

140 

λοιπὰ ὡσαύτως. "᾿Ζ4πὸ δὲ ἀγῶνος ὀνόματα, ἀγώνι-141 
σις παρὰ Θουκυδίδῃ, καὶ ἀγώνισμα. καὶ ἀγώνιοι ϑεοὶ, 
παρὰ Πλάτωνι. καὶ ἀγωνισταὶ, παρὰ Ζ:ημοσϑένει. καὶ 
ἀγωνία, παρὰ ᾿Ισδοκράτει. Σοφοκλῆς δὲ τὴν ἀγωνο- 

ιοϑεσίαν, ἀγωνοθέτιν μοχϑηρῶς ἐκάλεσεν. ἔστι δ᾽ ἐκ 
τούτων, ἀγωνιστὴς, ἀνταγωνιστὴς, συναγωνιστὴς, ἀ- 
ψγωνίσασϑαι, συναγωνίσασϑαι, ἀνταγωνίσασϑαν, ἀγω- 
ψιστῶς, δυσανταγωνίστως, προάγων, ἐπαγωνίσασϑαι, 
συναγωνισάμενος, ἀγωνιστικὸς, ἀνταγώνιστος, δυσα- 

φογώνιστος, ἀνταγωνιστικὸς, ἀναγώνιστος, δυσανταγώ- 
νιστος, προσαγωνισάμενος. 

— Ἂ Περὶ γυμνικῶν ἀγώνων καὶ μουσικῶν. 

Τῶν δὲ ἀγώνων οἵ μὲν γυμνικοὶ, oí δὲ χαλού- 

μενοι σχηνιχοὶ ὀνομασϑεῖεν ἂν Διονυσιακοί τε καὶ 

οαμουσιχοί. oí δ᾽ ᾿Δττικοὶ οὐ ῥᾳδίως λέγουσιν ἀγῶ- 
vag μουσικοὺς, ἀλλὰ μουσικῆς. Καὶ τὸ μὲν πρᾶγμα; 
ἀγὼν, καὶ ἀγωνία. καὶ σεμνότερον εἴποις ἂν, ἀγωνίαι 
γυμνικαὶ, καὶ ἀγωνίαι “ιονυσιακαί. καὶ σπονδῶν ἐ- 

παγγελίαι, καὶ. ἐκεχειρίας ἐπαγγελίαι. χωρία δὲ, τῶν 
᾿ϑομὲν στάδιον, τῶν Oi ϑέατρον. κοινοὶ δὲ ἐπ᾽ ἄμφο- 

. τέροις ϑεαταί. Ἐκαὶ τὰ μὲν ὀνομαζόμενα ὑπὸ τῶν 
πολλῶν ἔπαϑλα, ἄϑλα καλοῖντ᾽ ἂν κοινῶς ix^ ἀμφοῖν, 
καὶ νικητήρια, καὶ ἐπίχειρα, καὶ γέρα. ἰδίως δὲ ἐπὶ τῶν 
γυμνιχῶν, ἄϑλοι ob πόνοι. καὶ τὸ ἀϑλεῖν, κάμνειν, 

Ν 

ἵ 

142 

148 
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ztoveiv. ὥσπερ ἐπὶ τῶν μουσικῶν ἴδιον ὅ φησι “ημο- 
σϑένης, τὸ λειτουργεῖν τῷ ϑεῶ. καὶ oi γυμνικοὶ μὲν 
κυρίως ἀϑληταὶ καλούννκοΣ καὶ ἀσκηταὶ, καὶ dyam- 

144σταί. καὶ oi ἀντίπαλοι αὐτῶν, ἀνταγωνισταί. "ἀπὸ δὲ 
τῶν ἀϑλητῶν καὶ τὰ ἄϑλα, καὶ τὰ ἀϑλήματα, παρὰ 
“Ἰημοσϑένει ἐν τῷ Ἐρωτικῷ, εἰ Φημοσϑένους ἐστὶ τὸ 
βιβλίον. καὶ τὸ d9Asósw παρά τε ποιηταῖς καὶ παρ᾽ 
Ἡροδότῳ. χαὶ παρ᾽ ἡμῖν τὸ ἀϑλεῖν. βιαξόμενος δ᾽ 
ἂν καὶ ἐπ᾿ ἐκείνων εἴποι τις, “Ἰονυσιακῆς ἀγωνίας 
ὠἀϑληταί. ἀϑληταὶ δὲ μουσικοὶ καὶ “Ἰιονυδσιακοὶ. igi 10 
ται. ὀνομάσαις δ᾽ ἂν καὶ τούτους κἀκείνους ἀγω- 

{4δνιστάς. * Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, μουσικῶς, ἀϑλητικῶς, 
ἀσκητικῶς , ἀγωνιστικῶς. ἀλλὰ τοῖς μὲν μουσικοῖς 
κριταὶ κάθηνται" τοῖς δὲ γυμνικοῖς ἐφεστᾶσι βραβευ- 
ταὶ, ovg καὶ βραβέας ὁ Πλάτων καλεῖ, καὶ μαῦτιγο: 15 
νόμοι δὲ, καὶ ῥαβδοῦχοι. τοὺς δὲ βραβευτὰς καὶ ἐ- 
πιστάτας ὠνόμαξον. ὅϑεν καὶ τὸ βραβεύειν, ἐπιότα- 
τεῖν Σοφοκλῆς. καὶ τὸ μὲν πρὸ τοῦ στεφάνου Gup- 

πλέκεσϑαι, περὶ βραβείου, ἢ ἐπὶ βραβείου φαίη &v — 
Tig. τὸ δὲ περὶ τοῦ στεφάνου, ἢ ἐπὶ στεφάνῳ, περὶ 90 | 
φοίνικος, ἢ ἐπὶ φοίνικι. Τὰ μὲν οὖν τῶν μουσικῶν. 
Miro iv τοῖς περὶ μουσικῆς εἰρήσεται. 

446 “ Περὶ δρόμου γυμνικοῦ, σταδίου, ἀφετηρίας καὶ 
- τῶν ὁμοίων. 

Tc δὲ τῶν γυμνικῶν, δολιχὸρ, δολιχοδρόμος. καὶ 95 
ὁ τὸν δολιχὸν ϑέων, καὶ ὁ τὸν μακρὸν δρόμον ἄγω-. —.— 

ψιξόμενος. Αἰσχίνης δὲ. ὁ ῥήτωρ εἴρηκε, τὸν δολιχο- 

δφομήσαντα στάδιον, καὶ σταδιοδρόμος, καὶ σταδιεὺς, 

καὶ σταδιόρχης. ᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ σταδιοδρόμῃ 

εἴρηκε. τὸ δὲ προεχπηδᾶν, προανίστασϑαι Στράττις 80 ᾿ 

$8, τί ὅτι ὥσπερ oí σταδιοδρόμοι προανίστασαι ; j 

147 "δίαυλορ, καὶ 0 τοῦ διαύλου ἀγωνιστὴς, καὶ ἄγωνι- | 

ξόμενος τὸ διπλοῦν στάδιον, καὶ ἵππιον δρόμον, καὶ 

ὁρόμον τὸν ἐν καμπῇ. Καὶ ὅϑεν piv ἀφίενται , ἄφε- 

σις, καὶ ὕσπληγξ, καὶ γραμμὴ, καὶ βαλβίς. περὶ δὲ δ ἢ 
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.8 κάμπτουσι, νύσσα, καὶ καμπτήρ. ἵνα δὲ παύονται, 
τέλος, καὶ τέρμα, καὶ βατήρ. ἔνιοι δὲ καὶ βαλβίς. 
*'Ovóuera δὲ, δρομικὸς, σύνδρομος, ἰσόδρομος, ϑάτ- 148 
τῶν, κουφότερος, ὀξύτερος, ἐλαφρότερος, σπουδαιό- 

ὅτερος, δρομιχώτερος, ἐπίδρομος, πρόδρομος. καὶ δρό- 
μοι δὲ ξυστοὶ, ἐν οἷς αἱ ἀσκήσεις. καὶ Φιλιππίδης δὲ, 
ἡμεροδρόμος. καὶ ὑποδραμεῖν, τὸ κολακεῦσαι. καὶ ἵπ- 
πόδρομος, καὶ ἱπποδρομία. καὶ ἔχδρομος ἵππος. πα- 
ρὰ δὲ «Αἰσχίνῃ τῷ ῥήτορι, δρομοκήρυχες. τὸ μέντοι 

τοπροδραμεῖν ἐάσαντα ἐπιδιώκειν, ὅπερ ἐν ταῖς σφοδρο- 
μαχίαις γίγνεται, προδοσία ἐλέγετο. 

* Περὶ παλαιστῶν. 149 

Πάλη, καὶ παλαιστὴς, καὶ ἀγωνιστὴς, καὶ ὃ πα- 
λαιστικός. διαπαλαίειν, παλαίσματα, παλαίειν, προσπα- 

15 λαίειν, παλαιστικῶς, ἰσόπαλος, συγκεχληρωμένος, συλ- 
λαχὼν, ἔφεδρος, σφοδρῶς καταπαλαίειν, προσπαλαίειν. 

Καὶ oí μὲν δρομεῖς, ἐλαφροὶ, κοῦφοι, ποδώκχεις, ταχεῖς, 
σπουδαῖοι τοὺς πόδας. καὶ κούφως, ἐλαφρῶς, ὠκχέ- 
ὡς, ταχέως, σπουδαίως. oi δὲ παλαισταὶ, βαρεῖς, 

90 στάσιμον, μόνιμοι, ὦὠμίαι, ἀντερειδόμενοι, συμπλεχό- 
μενοι. καὶ βαρέως, στασίμως, μονίμως, καὶ vd 
λοιπά. : 

* Περὶ πυγμῆς καὶ πύκτου. 150 

Ilvyuj, καὶ πύκτης, καὶ πυκτικὸς, καὶ πληκτι- 
φυχὸς, καὶ πὺξ παίειν. εἴποις δ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ πύχτου, 

χεῖρες ὡπλισμέναι $ χεῖρε ὁπλίτιδες. καὶ τὰ ὅπλα, 
σφαῖραι. ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ σφαιρομαχεῖν, καὶ σφαιρο- 
μαχία, παρὰ ᾿Αφιστομένει ἐν Διονύσῳ ἀσκητῇ. καὶ 
μύρμηκες, δὲ τὰ ὅπλα, καὶ ἱμάντες. παγχράτιον, παγ- 

᾿βοχρατιαστὴς, παγχρατιαστικὸς, καὶ παγκρατιαστικῶς ἐ- 
 πίῤῥημα. σκιαμαχεῖν, ἀκροχειρίξεσϑαι, ἀκροχειρισμὸς, 

ἄγχειν, ἀποπνίγειν, λὰξ ἐνάλλεσϑαι, λακτίξειν. ἐπὶ 
δὲ τούτων εἴποις ἂν, ὡς εἰσὶ πάμμαχοι, καϑάπερ Πλά- 

Pollux Fol. I. M 
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τῶν τοὺς περὶ τὸν Εὐθύδημον, τούτω γὰρ ἐστὸν 
κομιδῇ παμμάχω οὐ κατὰ τὼ ᾿Ακαρνᾶνε τὼ wo n 
τιαστά. 

151 * Περὶ πεντάϑλου, ἁλτικοῦ καὶ δισκευτοῦ. 
ς Πένταϑλος, καὶ ὃ πέντε ἀγωνιξόμενος. ἴδια δὲ 

αὐτῷ, πηδᾶν, ἄἅλλεσθαι, πηδητικὸς, ἁλτικός. καὶ ὅ- 
ὃεν ἅλλεται, βατήρ. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸν βατῇρα κέκρου- 
κε. τὸ δὲ μέτρον τοῦ πηδήματος, κανών. ὃ δὲ ὥρος, 
τὰ ἐσχαμμένα. ὅϑεν ἐπὶ τῶν τὸν ὅρον ὑπερπηδώντων. 
οἱ παροιμιαξόμενον λέγουσι, πηδᾶν ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμέ-10 
να. ἀκοντιστικός. καὶ τὸ ἀκόντιον τῶν πεντάϑλων 
καλεῖται ἀποτομεύς. τὸ δὲ δίσκον ἀφεῖναι, δίσκον 
ἐκπέμψαι, δίσκον ἐκρῖψαι, δίσκῳ ὑποφέρεσθϑαι. ἐπὶ 

δὲ πεντάϑλου τὸ νικῆσαι, ἀποτριάξαι λέγουσιν. ὅπλί- 
τῆς δρόμος, καὶ ὃ τὸν ὁπλίτην δίαυλον ϑέων, καὶ 15 
ὁσπλιτοδρόμος. : 

152 . * Περὶ wuxgtoD. — 7C 

Ὃ δὲ νικήσας và G9Àc ἀνείλετο τὸν δτέφανον, 
ἀνείλετο τὴν ῥάβδον τοῦ φοίνικος, ἢ τὸν φοίνικα Ὁ 
λαβεν, ἐστεφανώϑη, ἐκηρύχϑη, ἀνεκηρύχϑη, ἀνεῤῥή- 90 
$7 ̂ ἀνηγορεύθη. ἀνεδέϑη τῷ στεφάνῳ, ἀνεῖπεν αὖ —— 
τὸν ὁ κῆρυξ. καὶ τὸ πρᾶγμα, ἀνάδεσις στεφάνου, καὶ 
στεφανηφορία, καὶ ἀνάῤῥησις, καὶ ἀναγόρευσις, καὶ 
ἀνακήρυξις. Τὰ δὲ τῶν ἐνεργούντων ῥήματα, ἄἀνει- — 
πεῖν. ἀνακηρύξαι, ἀναγορεῦσαι, ἀναδῆσαι, δστεφανῶ- 85. 

σαι, ταινιῶσαι. Ξενοφῶν yàg εἴρηκεν, ἐταινίουν τ 
168 καὶ προσγεσαν ὥσπερ ἀϑλητῇ. * Κοινὰ δ᾽ ἐπὶ πάν: 

τῶν, ἀναγκοφαγῆσαι, ἀσκῆσαι, ἀσκηϑῆναι, ἀϑλῆσαι, 
γυμνάσασϑαι, πονῆσαι, ἀγωνίσασϑαι. καὶ ὄνομα xcü- —— 
λὸν ἡ ἄσκησις. καὶ γυμναστικὴ, ἡ τέχνη. καὶ γυμ- 80 
νασία, τὸ πρᾶγμα, καὶ γυμναστικῶς τὸ ἐπίῤῥημα, 

' ᾿Αριστοφάνει. καὶ ἀποδῦναι, καὶ ἀπογυμνάσα- 
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σϑαι, παρὰ Θουχυδίδῃ. καὶ γύμνασις. καὶ γυμνά- 
σιον, τὸ χωρίον. ἐλαίῳ χρίσασϑαι, λίπα ἀλείψασϑαι, 
κονίσασϑαι. ἰ 

Περὶ ἱερῶν ἀγώνων. ( 

5 Τοὺς μὲν οὖν καλουμένους ἱεροὺς ἀγῶνας, ὧν 
τὰ ἄϑλα ἐν στεφάνῳ μόνῳ, στεφανίτας ἐχάλεσαν, 
καὶ φυλλίνας. τοὺς δὲ ὀνομαζομένους ϑεματικοὺς, 
ἀργυρίτας. ἐκ δὲ τῶν ἀγωνιστικῶν ὀνομάτων καὶ 
ὁ μαστιγονόμος, καὶ ὁ ῥαβδοῦχος, καὶ ὁ ῥάβδῳ κο- 

Ιοσμῶν φησιν ὁ Πλάτων. Ξενοφῶν δὲ καὶ μαστιγο- 
“φόρον zov λέγει. 

ἘΠερὶ γυμναστικοῦ χωρίου, γυμναστοῦ καὶ τῶν 154 
περὶ αὐτά. 

Τὰ δὲ χωρία τῆς ἀσκήσεως, ἀποδυτήριον, γυμ- 
Ἱδνάσιον, παλαίστρα, κονίστρα. καὶ ὁ ἐφεστηκὼς, 
παιδοτρίβης τε καὶ γυμναστής. παρὰ δὲ Πλάτω- 
νι καὶ Ξενοφῶντι, προγυμναστὴς, συγγυμναστής. ὁ 
δὲ ἀλείπτης, ἀδόχιμον. παιδοτρίβην δὲ τέχνην, Ἰ- 
σοχράτης εἴρηκε. τὴν δὲ παιδοτριβίαν, άρχιππος ὁ 

50 χωμιχός. εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τούτων, ἕηραλοιφεῖν, σωμα- 
σχεῖν, σωμασχίας, σεσωμασχηκῶς, ἀδικομαχεῖν, ἀσκη- 
τὴς, ἀσκήματα, ἄσκησις. Πλάτων δὲ καὶ ἄσκην εἴρηκε, 
φαῦλον ὄνομα. καὶ λήκυϑον ἂν εἴποις, καὶ στλεγ- 
γίδα. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ στλεγγὶς, καὶ ξύστρα, καὶ 

95 σπαϑίς.. καὶ τὸν παῖδα ἐρεῖς ληκυϑοφόρον. πονη- 
᾿ ρὸν γὰρ O στλεγγιδολήχυϑος. "τὸν δὲ ϑύλαχον τῶν 165 

ἀσκητῶν, σάχταν καλοῦσιν, ἢ σάκκον. ἀϑληταῖς δ᾽ 
ἂν προσήκχοιεν καὶ ἐνδρομίδες" οὕτω δ᾽ ἐχαλοῦντο τὰ 
τῶν δρομέων ὑποδήματα. Κράτης δ᾽ ἔφη ἐν Ἥρω- 

S0gw, ἁλτῆρσι ϑυλάκοισι χρῆται. ἄγχειν, στρέφειν, 
ἀπάγειν, λυγίξειν, ἀγκοινίξειν, ἀγκυρίξειν, ἀνατρέ- 

᾿ πεῖν, δράσσειν, ὑποσκχελίξειν. καὶ πλαγιάξειν δὲ, 

M2 
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καὶ κλιμακίξειν, παλασιμάτων ὀνόματα. μοχϑηρὸν 
γὰρ τὸ μέσον πέρδειν, ἐν τῇ κωμωδίᾳ. Σχῆμα πα- 
λαίσματος τὸ πέρδειν. ἤδη δέ τινες τοὺς γυμνικουὺς 
ἀγῶνας σεμνότερον Ἡρακλείους ἀγῶνας ἐκάλεσαν. 
Avo δ᾽ ἀγὼν, καὶ ἔστὼ τέλος τοῦ βιβλίου. 5 
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᾿Ιούλιος Πολυδεύχης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. 

Ono χαὶ Gb, si καὶ νέος sí, πολλὰ προσεξευ- 
5ρήσειν οἷς ἔγραψα. οὐ γὰρ ἐργώδης ἡ μίμησις κα- 
τὰ τὴν τῆς εὐρέσεως ὑφήγησυν. ἂν δέ τί σε ὄνομα 
ὡς παρειμένον ἐπέλϑῃ, μὴ πάνυ ϑαυμάσῃς. léog γὰρ 
ἂν αὐτὸ καὶ εἰδος εἴην παρεικχῶς, ὡς οὐχ ἐπαινῶν" 

᾿Ἀξὶ δὲ καὶ διέλαϑέ us, εὖ ἴσϑι ὅτι πολλὰ καὶ ὧν πά-Ὁ 
10vv ἴσμεν, ἔστιν ὅτε ἐπὶ τὴν μνήμην οὐχ ἀπαντᾷ, ὅ- 

που καὶ τὰ τῶν οἰκετῶν ὀνόματα, ἃ οὐκ ἂν φαίη- 
μὲν ὡς οὐκ ἔασμεν, ἐχπίπτει πολλάκις χρῃξζόντων κα- 

Asiv. καὶ τί δεῖ τοῦτο ϑαῦμα οἴεσϑαι, ὁπότε καὶ τῶν 
ὀκευῶν τίς ἐότιν ἃ ἔχων ἐν χεροῖν, ὡς οὐκ ἔχων ζη- 

-i5vs: τὸ τοῦ Πλάτωνος. ὅρα δὲ εἴ τις &v ἄλλος τῶν 
|. ψῦν Ἑλλήνων εὗρε τοσαῦτα καὶ iv τοσούτοις. "Eó- 
| (060 χύριδ. 
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30 Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ ἔνεστι τὰ ἐπιστήμῃ συνημ- 
οὐ μένα ὀνόματα καὶ ταῖς κατὰ vy ἀρεταῖς καὶ ταῖς 

ἐναντίαις καχίαις καὶ εἴδη ἐπιστημῶν. &. 
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Περὶ γραμματικῆς καὶ τῶν προσφόρων ὀνομά- 
TOV. ^ 

Περὶ ῥήτορος καὶ ἔπαινος ῥήτορος καὶ ἔργα δήτο- 
Qog καὶ μέρη τοῦ ῥητορικοῦ λόγου. γ΄. 

Ἔπαινος καὶ ψόγος δημαγωγοῦ. δ΄. 5 
Περὶ φιλοσύφων καὶ τῶν προσφόρων αὐτοῖς ὀνομά- 

των. £ 
4" Περὶ σοφιστοῦ καὶ ἔργα σοφιστοῦ. : JW. 
Περὶ ποιητῶν καὶ ποιημάτων. ᾿ E. 
Περὶ μουσικῆς ei τῶν zQoGpóQov αὐτῇ ὀνομά-1ο 

"Ogyava τὰ xgovóusva καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν ὀνόμα- 
τα. 9. 

Elü, ὀργάνων xoi ἔργων ἑκατέρων. TN t. 
Περὶ σάλπιγγος χαὶ τῶν dx αὐτῆς ὀνομάτων. ιά. 15 
Περὶ κηρύκων καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν ὀνομάτων. ιβ΄. 

δ᾽ Περὶ ὀρχήσεως καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῆς ὀνομάτων. ιγ΄. 
Ein ὀρχήσεως. i, 
Περὶ χορῶν καὶ τῶν προσφόρων αὐτοῖς ὀνομά- 

TOY. 1.90 
Περὶ χορικῶν ἀσμάτων. ις΄. 
Περὶ ὑποκριτῶν. ἐδ at 
Σκεύη ὑποκριτῶν τραγικῶν καὶ σατυρικῶν καὶ 

κωμικῶν. uj. 
Περὶ ϑεάτρου καὶ τῶν ϑεάτρου μερῶν ai τῶν iv αὐ- 95 

τῷ. i. 

Περὶ ἀστρονομίας καὶ τῶν προσφόρων αὐτῇ ὄνο- 

μάτων. adl cd 
* 1 ' - 2:3 3 ν᾽. m , , 

6" Περὶ γεωμετρίας καὶ τῶν ἐπ᾿ αὐτῇ Ovou&rov. κά, 
Περὶ ἀριϑμητικῆς καὶ τῶν κατ᾽ αὐτὴν ὀνομάτων. xf.30 
Περὶ μετρικῆς ὁμοίως. zy. 
Περὶ στατικῆς. xà, 
Περὶ ἰατρικῆς καὶ τῶν προσφόρων αὐτῇ ὀνομάτων 

καὶ ἐργαλείων καὶ νοσημάτων ὀνόματα. ' δέ, 
Περὶ μαίας καὶ τῶν προσφόρων αὐτῇ ὀνομάτων. xg. 85. 
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᾿ Περὶ ἐπιστήμης ael ἀνεπιστημοσύνης. 

Περὶ τοίνυν ἐπιστημῶν καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτῶν τε- 
χνῶν ἐν τούτῳ ῥητέον. ἐπιστήμη, ἐπιστημοσύνη, yvà- 
56i , ἐπιστημονικὴ γνῶσις, ἀλήϑεια, κατανόησις, διά- 
όκεψις, ϑεωρία, ἐμπειρία, τέχνη, εὐτεχνία, ὀρϑοδο- 
ξία. καὶ τὰ ὀνόματα, ἐπιστήμων, ἐπιστημονικὸς, yvo- 

στικὸς, γνωμικὸς, ϑεωρητικὸς, διαγνωστικὸς, ἔμπει- 
ορος, τεχνίτης, τεχνικός. ὁ γὰρ δοξαστικὸς κοινὸν 
10 χαὶ ἐπὶ τοῦ τὰ ψευδῇ δοξάζοντος. ὁ δ᾽ ἀληϑὴς καὶ 

ὁ φιλαλήϑης καὶ ἄλλο τι δηλοῖ. ὁ δὲ κατανοητικὸς, 
εὐτελές. "χαὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, ἐπιστημονικῶς, ἐπιστα-8 

μένως παρ᾽ Ὁμήρῳ. γνωστικῶς, γνωμονικῶς, ϑεωρη- 
ο΄ ."uxGg. ἐμπείρως, τεχνικῶς. τὸ γὰρ δοξαστικῶς ἀμφί- 
150o04ov. 'Páuera δὲ, ἐπίστασθαι, ἐπιστῆναι, ὡς Πλά- 

τῶν. γνῶναι, γνωρίσαι, ϑεωρῆσαι, κατωϑεωρῆσαι, πε- 
ριαϑροῖσαι, κατανοῆσαι, διασκέψασθαι. ἀπὸ γὰρ τῶν 

λοιπῶν οὐκ ἔστι ῥῆμα, πλὴν τοῦ δοξάσαι. ᾧ ἴσως 
. σεροσϑετέον τὸ ὀρθῶς δοξάσαι, ἢ ὀρϑῇ δόξῃ χρήσα- 
φοσβαι, ἢ ὑγιεῖ, ἢ ἀληϑεῖ, ἢ ἀπλανεῖ;. ἢ ἀσφαλεῖ. τὸ 

δὲ τεχνάσαι, ἑτέρας χρείας. "Τὰ δ᾽ ἐναντία τούτοις .9 
ἀνεπιστημοαύνη, ἄγνοια, ἀγνωσία. ᾿Δἀντιφῶν δὲ ἐπὶ 
τούτου χαὶ ἀγνωμοσύνην λέγει. ψεῦδος, ἄνοια. τὸ 

τς ψὰρ ἀνοησία, σχληρόν. ὡσαύτως ὃὲ καὶ τὸ ἀάϑεαμο- 
Ξοσύνη. ἐπειρία δὲ, καὶ ἀτεχνία, xai ψευδοδοξία, καὶ 

δοχησισοφία, Πλάτωνος. καὶ εἰκασία, καὶ εἰκών. καὶ 
᾿ τὰ ὀνόματα, ἀνεπιστήμων, ἀγνώμων, ἄνους, ἀνόητος, 
ο΄ ἀνοηταίνων, ἀϑεώμων, ἀϑέατος, ἄπειρος, ἄτεχνος, δο- 
1 εκησίσοφος, ὡς ᾿ἀντιφῶν ἔφη. εἰκαστὴς, εἰκαστικός. 
-S0xcl μέντοι καὶ δοκησίνους, ἢ καὶ δοκησιδέξιοι, Καλ- 

λίας εἴρηχεν ὁ κωμικός. " Καὶ ἐπιῤῥήματα, ἀνεπι- 10 
- στημύνως, ἀγνωμόνως, ψευδῶς, ἀνοήτως, ἀϑεάτως. 

τὸ γὰρ ἀϑεαμόνως βιαιότερον. ἀπείρως, ἀτέχνως, εἰ- 
. χαστικῶς, ὁμοιωτικῶς. καὶ δόξῃ ψευδεῖ χρήσασθαι, 
$56gaÀsQG , πεπλανημένῃ. ῥήματα δ᾽ οὐκ ἔστιν ὅτι μὴ 
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τὸ εἰκάξειν. Ἐκ δ᾽ ἐπιστήμης. ἀρετὴ, ἀνδραγαϑία, 
καλοχαγαϑία, δεξιότης, σοφία, φιλοσοφία, φιλολο- 
γία, φρόνησις, σύνεσις, νοῦς, λογισμὸς, δωφροσύνη;, 
χαρτερία, ἐγκράτεια, ἀνδρεία, εὐθυμία, εὐρωστία, 
δικαιοσύνη, δικαιοπραγία, εὐσέβεια, ὁσιότης, εὐγνῶ-5 
μοσύνη, ἐπιείκεια, μεγαλοψυχία, μεγαλογνωμοσύνη, 

11 φιλανθρωπία, μεγαλοπρέπεια. * Kol τὰ ὀνόματα, 'κα- 
λοκάγαϑος, σοφὸς, φιλόσοφος, φιλολόγος, φρόνιμος, 
συνετὸς, εὔνους. ὁ γὰρ νοήμων, ποιητικόν. δεξιὸς, εὐμα- 
ϑὴς» ταχυμαϑὴς, πολυμαϑὴς, λελογισμένος, σώφρων, καρ-10 
τερὸς, καρτερικὸς, ἐγχρατὴς, ἀνδρεῖος, εὔϑυμος, εὖ- 
ρῶστος, δίκαιος, εὐσεβὴς, ὅσιος, φιλάνϑρωπος, ἐπι- 
εικὴς, μεγαλόψυχος, μεγαλογνώμων, μεγαλοπρεπής. 
Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, σοφῶς, φιλολόγως, φρονίμως, 
συνετῶς, εὔνως, λελογισμένως, ἐμφρόνως, καρτερῶς, 15 

15 χαρτερικῶς, ἐγκρατῶς. Ἔ ἀνδρείως, εὐθύμως, εὐρώ- 
ὅτως, δικαίως, ὁσίως, εὐσεβῶς, φιλανθρώπως , ἐπι- 
εἰκῶς, μεγαλοψύχως, μεγαλογνωμόνως, μεγαλοπρε- 
πῶς. 'Ῥήματα δὲ μόνα, φιλοσοφεῖν, φρονεῖν, συνιέ- 
ναι, νοεῖν, λογίξεσϑαι, σωφρονεῖν, καρτερεῖν, ἀνδροί- 90 
ξεσϑαι, δικαιοπραγεῖν, εὐσεβεῖν, εὐγνωμονεῖν, φιλαν- 
ϑρωπεύεσϑαι. Τὰ δὲ ἐναντία, κακία, πονηρία, μο- 
χϑηρία, φαυλότης. φλαυρύτης ᾿δὲ , σκληρόν. σκαιότης, 

18ἀπαιδευσία, πανουργία, ἀμαϑία, μισολογία, * ἄνοια, 

ἀφροσύνη, ἀσυνεσία, ἀξυνεσία, ἀκολασία, ἀχρασία,95 
ἀσέλγεια, ἀνανδρεία, ϑρασύτης, δειλία, ἀῤῥωστία 5 

ἀδικία, ἀδικοπραγία, ἀνοσιότης, ἀγνωμοσύνη, ἀνε- 
πιείκεια, μικροψυχία. ἡ γὰρ μικρογνωμοσύνη, δυσ- 
χερὲς πρὸς τὴν ἀκοήν. ἀσέβεια, δυσσέβεια, μισαν- 
ϑρωπία, ἀπανϑρωπία, μικχροφροσύνη, μικροπρέπεια. 80 
Καὶ τὰ ὀνόματα, κακὸς, πονηρὸς, μοχϑηρὸς, ἡμιμό- 
χϑηρος, φαῦλος, φλαῦρος, σκαιὸς, ἀπαίδευτος, ἄ- 

1460gog, εἰ καὶ μὴ ἔστιν ἡ ἀσοφία. κπανοῦργος, dua- 
ϑὴς, μισολόγος » ἄνους, ἀνόητος, ἀλόγιστος, εἰ καὶ 

τὴν ἀλογιστίαν οὐ προσιτέον. ἄφρων, ἀσύνετος, ἀξύ- 85 

νετος, ἰκρατὴς, ἀσελγὴς, ἀκόλαστος, ἄνανδρος, ϑρα- 
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σὺς, ϑρασύδειλος, ἄῤῥωστος, ἄδικος, ἀνόσιος, ἀ- 

γνώμων, ἀνεπιεικὴς., μικρόψυχος, ἀσεβὴς Σ δυσσεβὴς, 

μισάνϑρωπος, μικρόφρων, ὀλιγόφρων. ἢ κατὰ ἔενο- 

φῶντα, μικροπρεπής. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, μοχϑηρῶς, 
δφαύλως, φλαύρως. τὸ γὰρ πονηρῶς, εὐτελές. σκαιῶς 
δὲ, καὶ ἀπαιδεύτως, ἀσόφως, πανούργως, ἀμαϑῶς, 

μισολόγως, ἀνοήτως, ἀλογίστως, ἀφρόνως. "μικρο-1δ 
φρόνως γὰρ, καὶ ὀλιγοφρόνως, ἀτοπώτερα. κάλλιον 
δὲ, μικροπρεπῶς. ῥήματα δ᾽ ἀπὸ τῶν πλείστων οὐκ 

10 ἔστιν. ἀλλὰ μετὰ ταῦτα, πονηρεύεσθϑαι, πανουργεῖν, 
μισολογεῖν, ἀνοηταίνειν, ἀμαϑαίνειν. τὸ δὲ ἀφραίνειν, 
ποιητικώτερον. ἀντὶ μέντοι ῥημάτων τοῖς ἐπιῤῥήμασι 
χρηστέον τὸ ἔχειν αὐτοῖς προστιϑεῖσιν. οἷον, σκαιῶς 
ἔχειν, μοχϑηρῶς ἔχειν, καὶ τὰ λοιπά. καὶ κατ᾽ ἄλλην 

16 χλῆσιν συναπτέον αὐτοῖς τὴν ἔχων μετοχήν. οἷον, ἀ- 
μαϑῶς ἔχων, καὶ σκαιῶς ἔχων. καί που καὶ σκαιῶς 
διακείμενος. καὶ ἐπὶ πάντων ὁμοίως. 

ἃ Περὶ ἐπιστημῶν ἱερωτέρων. 16 

Εἴδη δὲ ἐπιστημῶν, ἢ τεχνῶν ἱερωτέρων, γραμ- 
90 ματικὴ, διαλεκτικὴ, ῥητορική. ἡ αὐτὴ καὶ πολιτική. 

σοφιστικὴ, ποιητικὴ, μουσικὴ, ἐστρονομία, γεωῶμε- 
τρία, ἀριϑμητικὴ, στατικὴ, ἰατρική. καὶ τὰ ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν ὀνόματα, γραμματιστὴς, γραμματικὸς, ῥήτωρ, 

᾿ ῥητορικός. ὁ αὐτὸς καὶ πολιτικός. σοφιστὴς, σοφιστι- 
95x09, ποιητικὸς, μουσικὸς, ἀστρονόμος, ἀστρονομικὸς, 

γεωμέτρης, γεωμετρικὸς, ἀριϑμητικὸς, στατικὸς, La- 
τρὸς, ἰατρικὸς, καὶ τὰ ὅμοια. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, 
γραμματικῶς, πολιτικῶς, ῥητορικῶς, σοφιστικῶς, ποι- 
ητικῶς, μουσικῶς, ἀστρονομικῶς, ἀριϑμητικῶς, ὅτα- 

βοτικῶς, ἰατρικῶς. "καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ γφαμματικοῦ!γ7 
ῥῆμα οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ λόγῳ, τὸ γραμματικὸν εἶναι. 
ῥητορεύειν δὲ, καὶ πολιτικὸν εἶναι. οὐδὲ γὰρ τούτῳ 
ῥῆμα ὑπόκειται. καὶ σοφιστὴν εἶναι. οὐδὲ γὰρ τὸ σο- 
φιστεύευν iv χρήσει κεκριμένῃ. ἀλλ ἴσως ἀντὶ τούτου 
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τὸ παιδεύειν. δοκεῖ δὲ ἐπὶ πάντων κοινὸν εἶναι; ἀπὸ 
δὲ τοῦ ποιητικοῦ, τὸ ποιεῖν. ἀλλὰ καὶ τοῦτο διὰ τὴν 
ἐπὶ πολλῶν χρῆσιν ἀμφίβολον, εἶ μή τις αὐτῷ προῦ- 
ϑείη τὰ ποιήματα. παρόμοια δ᾽ ἄν τις καὶ περὶ τοῦ 
μουσικοῦ φαίη. γεωμετρεῖν δ᾽ ἂν εἴποι τις, καὶ d-5 
στρονομεῖν, καὶ ἀρυϑιμεῖν, καὶ | ὁτάναι, καὶ ἰᾶναι, καὶ. 
ἰᾶσϑαι. 

18 sRKE ESQ d 4100 No. 

Περὶ γραμματικοῦ. 

Καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ γραμματικοῦ ῥητέον, διδάσκεινϊο 

γράμματα, συλλαβὰς “συμπλέκειν, γράφειν, ἀναγινώ- 
όχειν, προγράφειν, ὑπογράφειν, προσπαραγράφειν, 
τῷ γραφείῳ παραγράφειν, τῇ παραγραφίδι, ἀποστο- 
ματίζειν. καὶ δέλτιον δὲ,. τὸ τοῦ γραμματιχοῦ. καὶ 
πυξίον, καὶ πυξίδιον παρὰ ᾿Αριστοφάνει. καὶ δέλτος. 15 
καὶ Ἡρόδοτος μὲν, δέλτιον δίπτυχον. οἵ δὲ ᾿Δττιχοὶ, 
γραμματεῖον δίϑυρον. καὶ ϑύρας τὰς πτύχας, ἄχρι 
δύο. εἶτα, πτύχας, χαὶ τρίπτυχον, καὶ πολύπτυχον. 

19 Ὅμηρος, πίνακι πτυχτῷ. "γραμματεῖον δὲ παῤρὰ τοῖς 
᾿Δττικοῖς, καὶ ἐν ᾧ ἀργύριον ἀπέκειτο, ὃ χαὶ γρφαμ- 20 
ματεῖον βοιώτιον ἐκάλουν. οἵ ὃὲ νεώτεροι αὐτὸ καὶ 
ἀργυροϑήκην ὠνόμαξον.᾽ ̓ Ἵπολλοδώρου δὲ τοῦ Γελώ- 
ov, xci γράμμα ἐστὶν ὁ γραμματιδοποιός. Ἡρόδο-.. 
tog μέντοι γραμματιστὴν τῶν iv Σαὶ ἱερῶν χρημά- 
τῶν εἴρηκεν, ἀντὶ γραμματέως. ᾿Δριστοφάνης δὲ παί- 95 
ξει ἐν ϑεσμοφοριαζούσαις, λέγων, ἡ γραμματεύς. E- 
ὅτι δ᾽ εἰπεῖν ἐπὶ τοῦ γραμματιστοῦ καὶ τὰ “ημοσϑέ- 
νους, τὰ βάϑρα σπογγίζειν, καὶ τὸ μέλαν τρίβειν, καὶ 
τὸ παιδαγωγεῖον κορεῖν. τὸ δὲ παιδαγωγεῖον, καὶ δι- 
δασκαλεῖον, καὶ φωλεὸν, ἐκάλουν οἵ ποιηταί. 80 
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Περὶ ῥήτορος. 

Ἐπὶ δὲ τοῦ ῥήτορος εἴποις ἂν, δεινὸς εἰπεῖν, ὑ- 
πέρδεινος, πάνδεινος, σοφὸς εἰπεῖν, δεξιὸς, περιττὸς, 

δσυνεχὴς, πυκνὸς, πρόχειρος, εὔνους, sUvoixóg, ῥά- 
: διος, πολὺς», ἄφϑονος, ἐπιμελὴς, ἀκριβὴς, ἠχριβω- 

μένος, ἐσκεμμένος, περιεόκεμμένος, Ἕλλην, πάνσοφος, 

εὔρους, ᾿ἀττικὸς, πολυγνώμων, πολύνους, πολυλό- 

yog, εὔγλωττος, εὔφωνος, πιϑανὸς, ἡδὺς, γλυκὺς, 
10 ἐπαγωγὸς, βραχυλόγος, σύντομος, σαφὴς, σφοδρὸς, 

πολιτικὸς, ἰσχυρὸς, δυνατὸς, ἔντονος, βίαιος, πολὺς 
ῥέων. “οἷος ἐγεῖραι ϑυμὸν, ὀργὴν πραῦναι, οἶκτον 91 
ἐπισπάσασϑαι, ἔλεον ἐκκαλέσασϑαι. καὶ ἀφειδὴς, εὐ- 
ϑυῤῥήμων, ἐλεγκτικός. παῤῥησιαστικὸς, ἀνυπόστολος, 

1δτεχνίτης, ἔντεχνος. βαϑὺς τὴν γνώμην, πικρὸς, 9v- 
μικὸς, ϑυμοῦ γέμων, χολῆς μεστός. παροξυντικύς. 
πολλῷ ῥέων, δίχην ποταμοῦ ῥέων, κατὰ χιόνα τὴν 
συνέχειαν. οἷος παρακρούσασϑαι, ἐξαπατῆσαι, παρα- 
γαγεῖν, παρακροῦσαι, φενακίσαι, δοφίδσασϑαι, παρα- 

90 σχεῖν, παρασῦραι, κλύσαι, συγχέαι τὴν γνώμην, συν- 
ταράξαι τὸν λογισμὸν, δάκρυον προκαλέσασθαι. παρα- 
κρουστιχὸς, φενακιστιχὸς, πιστικὸς, παραπιστικὸς, 
ἀπατητιχός. * Kai τὰ πράγματα, δεινότης, σοφία,99 
δεξιότης, συνέχεια, πυχνότης. εὔροια, ῥαστώνη, πλῆ- 

- 95909, ἀφϑονία., ἐπιμέλεια, ἀκρίβεια, σκέψις, περίσκε- 
Vig, ἑλληνισμὸς, ἀττικισμὸς, πολυγνωμοσύνη, πολύ- 
vout, πολυλογία, εὐγλωττία, εὐφωνία, ἀφϑονία, βρα- 
χυλογία, συντομία, σαφήνεια, σφοδρότης, ἰσχὺς, δύ- 
ναμις, βία, ῥοθιότης, ῥαγδαιότης, πυιϑανότης, ἡδονὴ, 

βογλυχύτης, εὐρημοσύνη, τέχνη, πικρία, καχοήϑεια, 
πειϑῶ, φενακισμὸς, ἀπάτη, ἐξαπάτη, παροξυσμὸς, 
δεινολογία, οἰχτρολογία, ταπεινολογία. ὄϊχανότης 0:28 
εἴρηκε “υσίας ἐν τῷ κατὰ Πανταλέοντος, ἐπὶ τοῦ í- 
κανοῦ λέγειν. ὥστε ἐκ τούτου εἴποι τις ἂν, καὶ ἴκα- 

ϑονῶς, καὶ ἱκανός. ἀπὸ δὲ τῶν παραλειφϑέντων οὐκ 
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ἔστιν ὀνόματα τοῦ πράγματος. Τὰ δὲ £móuuere, C 
δεινῶς, σοφῶς, πανσόφως, δεξιῶς, περιττῶς, συνε- 
χῶς, πυχνῶς, προχείρως, εὔρως, ῥᾳδίως. τὸ δὲ z0A- 
λῶς βίαιον. ἀφϑόνως δὲ, ἀκριβῶς, ἠκριβωμένως, ἔπιμε- 
λῶς, ἐσκεμμένως, περιεσκεμμένως, ἑλληνικῶς; ἀττυκῶς,5 

24 πολυγνωμόνως, πολύνως. * τὸ δὲ πολυλόγως παραιτητέον. 
εὐγλώττως δὲ, εὐφώνως. καὶ τὸ βραχυλόγως ὑπερβὰς, τὸ 
συντόμως εἶπέ. σφοδρῶς, ἰσχυρῶς, δυνατῶς, βιαίως, 
ῥοθίως, πιϑανῶς, ἡδέως, γλυκέως, ἐπαγωγῶς, εὖ- 
ϑυῤῥημόνως, ἀνυποστόλως, τεχνικῶς, ἐντέχνως, εὐὖ-10 
τέχνως. κακοήϑως, πικρῶς, φενακιστικῶς, παροξυν- 
τικῶς, ἀπατητικῶς, ἐξαπατητικῶς. ' Piera δ᾽ οὐκ ἔστιν 
ὅτι μὴ δεινῶσαι, ἐπιμεληϑῆναι, ἀκριβῶσαι, ἐσκέφϑαι, 

οππεοιεσκέφϑαι, ἑλληνίδσαι, ἀττικίσαι, νοῆσαι, "περινοῆθαυ, 
ὀφοδρύνασϑαι, ἰσχῦσαι, δυνηϑῆναι, βιάσασθαι, πεῖ-15 
σαι, ἡδῦναι, ἐφηδῦναι, γλυκᾶναι, τεχνάδθαιν φενακί- 
6c, παροξῦναι, ἀπατῆσαι, ἐξαπατῆσαι. ἔνια δὲ τού- 
τῶν κοινὰ καὶ πρὸς ἕτερα. Εἴποι δ᾽ ἄν τις, ῥήτωρ, 
ῥητορικὸς, λεχτικὸς, πολιτικὸς, ἐλεγκτικὸς, σύμβου- 
Aog, συμβουλευτικὸς, νομοϑέτης, νομοϑετικὸς, δημα- 20 

γωγὸς, δημαγωγικὸρ, δημηγόρος, δημηγορικὸς, βου- 
ληφόρος, βουληγόρος, πρεσβευτὴς, πρεσβευτικὸς, 
δικανικὸς, σδυνηγορεχὸς, κατήγορος, συνήγορος, 

οβπανηγυρικὸς, ἐγκωμιαστικὸς, ψεκτικός. " Καὶ συμ- 
βουλὴ, συμβουλία, νομοϑεσία, δημαγωγία,, 12:06-25 
βεία, πρέσβευσις, δίχη, διαδικασία, ἐπιδικασία, ἀν- 
τιδικία, συνηγορία γ συναγόρευσις, κατηγορία, δημη- 

γορία, βουληγορία, πανήγυρις, ἐγκώμιον, ψόγος. Καὶ 
συμβουλευτικῶς, νομοϑετικῶς, δημαγωγικῶς, δημη- 
γορικῶς, πρεσβευτικπῶς, δικανικῶς, συνηγορικῶς, πα-80 
νηγυρικῶς, ἐγκωμιαστικῶς, ψεκτῶς. Καὶ εἰπεῖν, A&- 
ξαι, φράσαι, ῥῆσιν ἀποτεῖναι, λόγον ἐξενεγκεῖν, λό- 

97 yov διαπεράνασϑαι, * εἶραι, συνεῖραι ἀπνευστὶ περι- 
ὅδους, ἀιτίϑετα, ἀντιστάσεις, ἀπισώσεις, κύκλους, 
περιαγωγὰς, νοήματα, ἐννοήματα, ἐνθυμήματα. συμ- 85 
βουλεῦσαι, παραινέσαι, εἰσηγήσασθαι, διδάξαι, πεῖσαι, 
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γνώμην ἀποφήνασθαι, δόξαν ἐξενεγκεῖν, ψήφισμα δια- 
γράψαι, δόγμα συνθεῖναι, νόμον ϑέσθαι, νόμον sic- 
ἐνεγκεῖν, νομοθετῆσαι, νομοϑετήσασϑαι, δημαγωγῆ- 
όαι, δημηγορῇσαι, βουληγορῆσαι, τῷ δήμῳ πιϑανὸν 

5 εἶναι, τὸν δῆμον παραιτήσασϑαι, οἰκειώσασϑαι, προσ- 
ἀγαγέσϑαι, προσεταιρίσασϑαι, "διὰ χειρὸς ἔχειν, ὑπή- 98 
x00v ποιήσασϑαι, κατήκοον, χειροήϑη, τιϑασσὸν, τι- 
ϑασσεῦσαι, ὑπαγαγέσϑαι. παντὸς εἶναι πιϑανώτερον, 
ἐχτιϑασσεῦσαι, κηλῆσαι, πρεσβεῦσαι, διακονήσασϑαι, 

10 πλανῃϑῆναι. Εἴποις δ᾽ ἂν τὴν πρεσβείαν, ἔκδημον 
πολιτείαν. ἐπισφαλῆν ἐπίπονον, πολυπλανῆ, ἐπικίν- 
δυνον, οὐκ ἀταλαίπωρον, οὐχ ἀταλαιπώρητον, οὐκ 
ἀπράγμονα. ἐν περιόδῳ πλάνους ἔχουσαν, ταλαιπω- 
ρίας, πόνον, πράγματα, σφάλματα. δι᾽ ὧν ἔστι πό- 

Ἰόρους ἐξευρεῖν, ἀργυρολογῆσαι, φορολογῆσαι, "χρήμα-99 
τα συναϑροίσασϑαι, συλλέξαι. συστήσασϑαι, συναγα- 
yeiv, εἰσπράξασϑαι, συνεισενεγκεῖν, συμφορῆσαι, κτή- 
όασϑαι, προσχτήσασϑαι, προσποιήσασθαι, περιποιή- 
δὅασϑαι, συμμάχους προσαγαγέσϑαι, συμμάχους προα- 

φογαγέσϑαι, οὐχ ὄντας καταχτήσασϑαι, τοὺς ὄντας βε- 
βαιώσασϑαι. πολεμίους κακῶσαι, ἡμερῶσαι, πραὖῦναι, 
καταπλῆξαι, φοβῆσαι, ταράξαι, διαταράξαι, δεδίξα- 
σϑαι, διδάξασϑαι. εἰρήνην συνθέσθαι, συνθήκας ποιή- 
σασϑαι, σπονδὰς, ὁμολογίας, φιλίας, συμμαχίαν, ἰσο- 

φοτέλειαν, ἰσοπολιτείαν. "τὸ γὰρ ὁμαιχμίαν, πονηρόν.80 
ὁρκίσαν δὲ, καὶ ὅρκους ἐπαγαγεῖν, δοῦναι, λαβεῖν, 

- ἀπολαβεῖν. συνηγορῆσαι, συναγορεῦσαι, συνειπεῖν, 
συναγωνίσασϑαι, συνεξετασϑῆναι, συμπροθϑυμηϑῆναι, 
συνδικῇσαι, συναγωνίσασϑαι, συναγωνίσαι, συγκιν- 

80 δυνεῦοαι, ὑπεραπολογήσασϑαι, ὑπερδικῆσαι, βοηϑῆ- 
ὅαι, συμπρᾶξαι, συλλαβεῖν, συνεπιλαβεῖν, ἐπι- 
κουρῆσαι, προδικῆσαι, προστῆναι, συνεισελθεῖν, ὠν- 
τειπεῖν, ἀντιδικῆσαι, ἀντεξετασϑῆναι, ἀνταγωνίσα- 
ὅϑαι, κατηγορῆσαι, κατειπεῖν, ἐξελέγξαι. " Ἐρεῖς δ᾽ 31 

85 ἂν) πανηγυρίσαι, δημαγωγῆσαι, πανηγυρικοὺς λόγους 
ἐξενεγκεῖν, πανδήμους λόγους εἰπεῖν, δημοτελεῖς λ6- 
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yovg παρασχέσϑαι, ἐπαγωγοὺς, ἡδεῖς, γλυκεῖς, TEQ- 
πνοὺς, κεχαρισμένους, δημοτερπεῖς, ὀχλοτερπεῖς, πρὸς. 
ἡδονὴν πεποιημένους, πρὸς πλῆϑος ἡρμοσμένους, 
ἐγκωμιάσαι, ἐπαινέσαι, λαμπρῦναι, ἀποφαιδρῦναι, 

ϑο κοσμῆσαι, συστῆναι, γνωρίσαι, ἐπευφημῆσαι. " Καὶ 
τὰ ὀνόματα, ἐγκώμιον, ἔπαινος, σεμνολογία, λαμπρό- 
της, φαιδρότης, κάλλος, καλλωπισμὸς, σύστασις, γνω- 
ρισμὸς, εὐφημίας. Τὰ δὲ ἐναντία, ψέξαι, χακίσαι, 
αἰσχῦναι, καθυβρίσαι, λοιδορῆσαι, διαβαλεῖν, ἐλέγξαι, 
διασῦραι, καταγελάσαι, χλευάσαι, διαχλευάσαι, φλαυ-10 
ρίσαι, καὶ ἀποφλαυρίσαι, τωϑάσαι, κακῶς εἰπεῖν, ὀ- 
νειδίσαι, ὄνειδος ἐπενεγκεῖν, διαχλευάσασϑαι, φαυλί- 
σαι, κωμῳδῆσαι, ὄνειδος προστρίψασϑαι, αἰσχύνῃ πε- 

88 ριβαλεῖν. " Καὶ τὰ πράγματα, ψόγος, αἰσχύνη, κα- 

κισμὸς, ὕβρις, ἔλεγχος, χλευασμὸς, λοιδορία, διαβο- 15 
Aj, κακηγορία, κατάγελως, ὀνειδισμὸς, χλευασία, κω- — 
μῳδία, τωϑασμός. Καὶ μέρη uiv τοῦ ῥητορικοῦ λό- 
γου, προοίμιον, διήγησις, πίστις, ἀπόδειξις, ἔλεγχοι, 
παραδείγματα, ὁμοιώδεις, παραβολαὶ, ἐνθυμήματα, 
ἐγχειρήματα, ἐπιχειρήματα, ὑπερβολαὶ, δεινώσεις, δεινο- 90 
λογίαι, φράσεις, ἐκφράσεις, οἰκτρολογίαι, vr Pag 
όεις, ὑποδηλώσεις, ἐπίλογοι.. 

*KEGOAAAION A. 

Περὶ ἐπαίνου ῥήτορος καὶ δημαγωγοῦ. 

Ἔχκαινος δὲ ῥήτορος καὶ δημαγωγοῦ, εὔνους, qu95 
λολόγος, φιλόπολις, φιλόδημος, δημοτικὸς, νομικὸς, 
προστάτης, τῶν νόμων, φύλαξ τῆς ἐλευϑερίας,, νόμι- 

μος» δημοκχφατικὸς, πιστὸς, ἀξιόπιστος, συμφέρων, 

ὠφέλιμος, χρήσιμος, πόριμος, ποριστὴς; προαγωγὸς 

τοῦ δήμου, προστατῶν τῶν νόμων, φύλαξ τῆς ἐλευ- 80 

ϑερίας, προαγωνιστὴς, ἄδωρος, ἀδωροδόκητος, ἄπρα- 

τος, ἀδιάφϑορος, συνέχων τὴν πολιτείαν, συνδέων; 

συμφυλάττων, τηρῶν, διατηρῶν, φυλάττων. , διαφυ- 

λάττων, δημοκράτης, συναγωνιστής. καὶ τὰ ὌΝ 
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ἀπ᾿ αὐτῶν. πρᾶγμα δὲ ἀπὸ τῶν πλείστων, ὅτι μὴ 
“εὔνοια. δημοκρατία, πίόστις, ποφισμὸς, προστασία. 

᾿ἀγωνισμὸς yàp, καὶ φυλακὴ, καὶ viens, a "καὶ πρὸς 
me Kon 

5 «Περὶ ψόγου τούτου. T .85 

Wópog δὲ, παράνομος, “προδότης, ὀλιγαρχικὸς, 
πεπραμένος, δωροδόκος, δεδωροδοκημένος, δεδεκασμέ- 
vog, ἀποδεδοκιμασμένος, ἀδόχιμος, κίβδηλος, παρά- 
σημος, αὐτόμολος, ἄπιστος, βάρβαρος, βλαβερὸς, 

Ἰοξημιώδης, ἐπιξήμιος, ἐπιδήμιος, νόμοις ἐχϑρὸς, κα- 
ταλύων τὴν δημοκρατίαν, συγχέων τὰ καϑεστηκχότα, 
οὐχ ἀρεσκόμενος τοῖς καϑεστηκόσι, δυσχεραίνων, 
δυσμεναίνων, ἀνατρέπων τὴν πολιτείαν, λύων, ἀνα- 
λύων, καταλύων, συνταράττων, μεϑιστὰς, "παρακι-86 

Ἰονῶν, μεταβάλλων - μετατιϑεὶς, παρατρέπων, νεωτερί- 
ξων, νεωτεριστὴς, νεωτεριστικὸς, μισόπολις, μισόδη- 

&og, πρὸς ἀργύριον ῥέπων, πρὸς ἀργύριον βλέπων, πα- 
λίμπρατος, παλίντροπος, συχοφάντης, δικοῤῥάφος, φι- 
λοπράγμῶν, πολυπράγμων, κακοπράγμων, ὡς ' Ὑπερίδης 

50 ἔφῃ. καταπολιτευόμενος τὸν δῆμον, ὑποπολιτευόμενος 
τοῖς ἐχϑροῖς, προτείνων τὴν χεῖρα, λέγων ἐπὶ χρήμασι, 
παλιγκάπηλος. πεπρακὼς ἑαυτὸν, πρὸς ἀργύριον λέγων, 
πρὸς λῆμμα βλέπων, Ἐμηδὲν ῥῆμα προῖχα εἰπὼν, πρὸς 57 
ἀργύριον κεχηνὼς, μηδὲν μέρος ἔχων ἄπρατον, μισϑοῦ 

$5g9eyyóuevos , εὔωνος, ῥάδιος, πρόσοδον τὴν πολιτεί- 
αν ποιούμενος, ὕπουλος, δολερὸς, ἐπίβουλος, κακο- 

- S9qc. ἀπατεῶὼν, ἐπιβουλεύων, ἐπηρεάξων, δημεύων, 

δημοκόπος, πρὸς χάριν λέγων, πρὸς ἡδονὴν “δημηγο- 
ρῶν, δημοχαριστὴς, παρὰ τῇ κιγκλίδι fv. ἀεὶ παρὰ 

80 τὸν δρύφακτον ποιούμενος τὸν βίον, παρὰ τὴν κλε- 
ψύδραν , λοιμὸς δήμου. καὶ ὅλως πολλὰ λόγῳ εἴποι 

. τὶς ἂν καὶ ἐπαινῶν καὶ ψέγων. " Τὰ δὲ τῷ πράγμα-38 
τι ὀνόματα, προδοσία, παρανομία, αὐτομολία. πρᾶ- 
σις, δωροδοκία, δεκασμὸς, κἰβδηλία , ἀπιστία, βλα- 

85 «sla, ξημία, κατάλυσις; σύγχυσις, ἀνατροπὴ, λύσις, 
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βλάβη, μετάστασις, κίνησις, μεταβολὴ, νεωτεροποιία, 
νεωτερισμὸς, συκοφαντία, πολυπραγμοσύνη, φιλοπρα- 
γμοσύνη γ δόλος, ἐπιβουλὴ, ἀπάτη, κακοπάϑεια, im- 
φεασμὸς , δήμευσις, δημοκοπία. τὰ πλεῖστα καὶ πρὸς 
ἕτερα. ἔστι δὲ καὶ ἐπαινοῦντι καὶ ψέγοντι ἐπιῤ-5 
ῥήματα. 

*KEOAA4A410N E. 

Ilsgl φιλοσόφων. 

Φιλόσοφος, διαλεχτικὸς, ϑεωρητικὸς, παιδευτι-, 
χὸς, προτρεπτικὸς, διδασκαλικὸς, τὰς ψυχὰς ἐξιώμε.- 10 
γος, ἐπανορϑούμενος τὰ τῆς γνώμης ἀῤῥωστήματα. ἐ- 
πὶ τὴν ἀρετὴν ἄγων, ἐπὶ τὴν ἀρετὴν ἀγωγός. οἷος ϑυμὸν 
κοιμίσαι, ἐπιϑυμίαν πραῦναι, ἡδονὰς" ῥυϑμίσαι, τῦφον 

συστεῖλαι, ῥυϑμίδαι, φιλοχρηματίαν συμμετρῆσαι, 

ἀλαζονείαν κολάσαι, ἀκολασίαν νουϑετῆσαι, ἀσέλγειαν 15 
ἀθσωφρονίσαι, νουϑετιχὸς, σωφρονιστικός. "καὶ ὄργανα 

41 

δὲ φιλοσοφίας, λόγος, καὶ τρόπος, ὁ μὲν τῷ παρα- 
δείγματι τοῦ βίου παιδεύων. ὁ δὲ λόγος, προσαγόμε- 
νος, καὶ διδάσχων" οὗ μέρη, πρότασις, ἐπαγωγὴ, 
συλλογισμὸς, νουϑεσία, νουϑέτησις, ὀνειδισμὸς, προ- 30 
τροπὴ, διδασκαλία. πολιτικὸς βίος, ὁ καὶ πρακτιχός. 
λογικὸς, ὁ καὶ παιδευτικός. ϑεωρητικὸς, ὁ καὶ φυσι- 
κός. πὸν δὲ ἐναντίον, ἀφιλόσοφον ἂν εἴποις, ἐκ τοῦ 
Πλάτωνος Τιμαίου λαβὼν τοὔνομα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ς. 25 

Περὶ σοφιστῶν. 

Σοφιστὴς. διδάσκαλος, παιδευτὴς, ἐξηγητὴς, ὑ- 
φηγητὴς, ἡγεμὼν, σοφιστικὸς, διδασκαλικὸς, παιδευτι- 
κὸς, ἐξηγητικὸς, ὑφηγητικὸς, ἡγεμονικὸς, διδάσκων, παι- 
δεύων, ἐξηγούμενος, ὑφηγούμενος, ἡγούμενος. οὐ μὴν 80 
καὶ σοφιστεύων εἴποις ἄν. τοὺς δὲ τοιούτους, ὥσπερ καὶ 

τοὺς φιλοσόφους ἐκάλουν φροντιστάς. καὶ τὰ διδα- 
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σχαλεῖα, ov παιδαγωγεῖα μόνον καὶ φωΐεοῦς; ἀλλὰ 
καὶ φροντιστήρια. "Τὰ δὲ πράγματα, διδασκαλία, 42 
παίδευσις, ἐξήγησις, ὑφήγησις, ἡγεμονία, ἀγωγὴ; σο- 
φιστική. οὐ γὰρ σοφιστία. παιδευτικὴ “δὲ τέχνη, καὶ 

᾿5ἐξηγητικὴ, καὶ ὑφηγητικὴ, καὶ ἡγεμονική! καὶ τὰ d. 
πιῤῥήματα, σοφιστικῶς, διδασχαλικῶς, παιδευτικῶς, 
ἡγεμονικῶς. τὸ γὰρ ἐξηγητικῶς, καὶ ὑφηγητικῶς, vga- 
gia. ἔστι δὲ ἀπὸ τούτων ῥήματα, ἀφ᾽ ὧν καὶ μετο- 

οὐ χαί. εἴποις δ᾽ ἂν ἐπ᾿ αὐτῶν, τὸ μισθοὺς. λαμβάνειν, 
10 πράττειν, εἰσπράττειν, πράττεσθαι, εἰσπράττεσθαι, ol- 

^— «tiv, ἄρνυσϑαι, καρποῦσθαι, ἐγκαρποῦσϑαι. "πιπρά-43 

όκειν τὰ μαϑήματα, προσίεσϑαι, μισϑαρνεῖν, μισϑο- 
φορεῖν, ἀργυρολογεῖν, ἀργυρίξεσϑαι, χρηματίξεσϑαι, 
ἐκχρηματίξεσϑαι. τὰ μαϑήματα διατίϑεσϑαι, πωλεῖν, 

15 ἀποδίδοσϑαι, ἀντικαταλλάττεσθαι πρὸς ἀργύριον, δω- 

ροδοκεῖν, φορολογεῖν, δασμολογεῖν,, ἐπὶ μισϑῷ διδά- 
'ὄκειν, ἐπὶ χρήμασιν εἰσπράττεσϑαι, παρὰ τῶν μαϑη- 
τῶν φόρους ἐρανίξεσϑαι, συνερανίζειν; ἀϑροίξειν, συλ- 

λέγειν. Εἴποις δ᾽ ἂν τοὺς μὲν μείξους σοφιστὰς, με- 
Ξογαλομίσϑους, δημοτελεῖς, πανδήμους, παγχοίνουρ. , 
τοὺς δὲ ἐλάττους, ὀλιγομίσϑους, εὐτελεῖς. καὶ inl 

ovg σοφιστὰς, ᾿Ισοχράτης. 

—— Περὶ μαϑητῶν. 0 10 44 
: Τοὺς δὲ μαϑητὰς “ὀνομάσαις ἂν, xe. φοιτητὰς, 

Προ ἑταίρους, συνουσιαστὰς, ὁμιλητὰς, ἀκροατὰς, ὑπηκό- 

(0 908, κατηκόους, συνηκόους, ξυνηκόους. καὶ τὴν εἰγέ- 
| Ju» τῶν poca, τὸν ιδῆμον, τὸν χορὸν, τοὺς χοφευ- . 

ο΄ «πὰρ, τὴν πανήγυριν, τὴν σύνοδον, τὴν συλλογὴν, τὸν. 
|. ὡ σύλλογον τῶν μαϑητῶν, τοὺς περὶ τὸν σοφιστὴν Σ. 

ἤβοζοντας, τοὺς περὶ λόγον τῶν μαϑητῶν, τοὺς περὶ αὐ- 
τὸν ἐσπουδακότας, τοὺς κατεχομένους τῷ σοφιστῇ, 
τον παιδευομένους, τοὺς ἀκροωμένους, τοὺς διδασκο- 
μένους. καὶ τὰ πράγματα, μάθησις, φοίτησις, ἑταιρία, 

συνουσία, ὁμιλία, ἀκρόασις, “χορεία, σπουδὴ, κατο- 

0859. * Καὶ τὰ ῥήματα, μανϑάνειν, ust Gvu gout v, 45 
Pollux Fol. I. 

e 



συνεῖναι, ὁμιλεῖν, ὑπακούειν, ἀκροᾶσθαι, ἐπακούειν, 
κατακούειν, συνακούειν, ἀγελάξεσθαι, συναγελάξεσϑαι, 
διδάσκεσθαι, ἀγείρεσθαι, συναγείρεσϑαι, συνιέναι, 
συλλέγεσϑαι, σπουδάξειν, συσπουδάξειν, παιδεύεσθαι. 
αὐτοὶ δ᾽ ἀλλήλων λέγοιντ᾽ ἂν συμφοιτηταὶ, ὡς Πλά-5 
vov ἔφη." συνερασταὶ, συμμαϑηταὶ, ξύννομοι, σύν- 
τρόφου;, ἑταῖροι. χαὶ τὰ λοιπὰ μετοχαῖς. ἂν εἴποις 
«ci οὐκ ὀνόμασιν. οἷον, οἵ —Á— ot -—- 
παιδευθέντες, καὶ τὰ τοιαῦτα. 

46 ; * Περὶ μισϑοῦ. «13s 10 

Τὸ δὲ διδόναι μισϑοὺς, εἰσφέρειν, ἀποφέρειν, τε- 
λεῖν, συντελεῖν, συντελέσαι, δωροφορεῖν, δασμοφορεῖν, 
καταβάλλειν, κατατυϑέναι, πραχϑῆναι μισϑὸν, ἐπὶ μι- 
σϑῷ μαϑεῖν, ἐπὶ δώροις, ἐπὶ χρήμασιν, ἐπὶ πολλῷ 
μαϑεῖν, ἐπὶ μισϑῷ μαϑεῖν, ἔμμισϑον πεποιῆσθαι τὴν 15 
ἀχρόασιν, ἐντελῆ, ἐν τέλει. οὐκ ἐξ ἀτελείας μαϑεῖν, 
οὐκ ἀμισϑὶ μαϑεῖν. ὁ δὲ μισϑὸς, ἀργύριον, χρήματα, 
φορὰ, καταφορὰ, χρημάτων φορὰ, τέλος, εἴσπραξις, 

ἀγτέλεσμα, εἰσφορά. * ὧν ἔνια φαίη τις ἂν ἐπ᾿ ἀμφοῖν, 
καὶ τῆς ἀπαιτήσεως, καὶ τῆς καταϑέσεως, τὴν μὲν 90 
αἴτησιν λέγων καὶ εἴσπραξιν, καὶ πρόσοδον, καὶ χρη- 
ματισμὸν, καὶ ἀργυρισμὸν, καὶ δωροδοκίαν, καὶ λῆ- 
ψιν, χαὶ εἴσοδον, καὶ συλλογήν. τὸ δὲ καταϑεῖναι, 
δόσιν, ἐπίδοσιν, καταβολὴν, καὶ δωροφορίαν. Κακί- 
σαις δ᾽ ἂν σοφιστὴν, λέγων, γόης, ἀπατεῶν, ἐπίβου- 35 
Aog, ἀπατητικὸς, ἐξαπατητιχὸς, δολερὸς, ὕπουλος, 
ποικίλος, πολύτροπος, παλίμβολος, ἐγκρυφίας, ἐπί- 

ἀϑόχιος, πολλαπλοῦς, τὸ Πλάτωνος. * κρυψίνους, γοη- 
τευτιχὸς, παχοῦργος, πανοῦργος, ψεύστης, κατασε- 

πλασμένος, πεπλασμένος, καὶ κατὰ Πλάτωνα, πολυ-80 
χρώματος. κάπηλος, καπηλικὸς ; μεταβολεὺς, μεταβλη- 
τικὸς, ἔμμισϑος θηρευτὴς, νέων ϑηρευτιχὸς, μίσϑαρ- 

νος, μισϑοφόρος, κόλαξ, κολαχευτικὸς, Ou, ϑερα- 
πευτὴς,. ϑεραπευτιχός. Τὰ δὲ ῥήματα, σοφίξεσϑαι, 

40 γοητεύειν, ἀπατᾶν, ἐξαπατῶν, παρωκρούεσθαι, Ἐπαρί- 35 
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yeu, παρατρέπειν, ποικίλλειν, κακουργεῖν, πανουρ- 
γεῖν, φενακίξειν, δολοῦν, τεχνάξειν, ψεύδεσθαι, κατα- 
πεπλάσϑαι, καπηλεύειν, μεταβάλλεσϑαι, ϑηρᾶν, ϑηρεύ- 
εἰν, μισϑαρνεῖν, μισϑοφορεῖν, κολακεύειν, ὑπερκολα- 
Bust, ϑεραπεύειν, ὑπερϑεραπεύειν, ὑπιέναι, ὑπά- 

ψεσϑαι, ὑπέρχεσϑαι, ὑποτρέχειν, ὑποπίπτειν, ὑποκεῖ- 
σϑαι, καταπίπτειν, κατεπάδειν, κατακηλεῖν, καταϑέλ- 
fuv, φαρμακεύειν, ϑωπεύειν, ὑποϑεῖν, ταπεινοῦν ἕ- 
αὐτὸν, ὑποβάλλειν. * Τὰ δὲ πράγματα, γοητεία, ἀπά-50 

1οτὴ, ἐπιβουλὴ, ἐπιβουλία, ἐξαπάτη, ποικιλία, πολυ- 
τροπία, κακουργία, ῥᾳδιουργία, ψευδολογία, καπη- 

λεία, πρᾶσις, μεταβολὴ, μισϑαρνία, μισϑοφορία, ϑήρα, 
κολακεία, ϑωπεία, ϑεραπεία, παράκρουσις, παραγωγὴ, 

παρατροπὴ, φενακισμὸς, ὑποδρομὴ, ὑπαγωγὴ, ταπεινό- 
i5Tug. ἀπὸ δὲ ἐνίων ovx ἔστιν ὄνομα τοῦ πράγματος. 

σοφιστεία δὲ, βάρβαρον. καὶ ταπείνωσις, εὐτελές. καὶ 
δόλωσις, τραχύ. "Τὰ δ᾽ ἐπιῤῥήματα, γοητευτιχῶς,δ1 
γοητικῶς, πανούργως, κακούργως, δολερῶς, ἀπατητι- 
«Gg, ποικίλως, ἐπιβούλως, ἐπισκίως, κρυψίνως, ὑ- 

οοπούλως, πολυτρόπως, παλιμβόλως, καπηλικῶς, μετα- 
βλητικῶς, μισϑαρνικῶς, μισϑοφοριχῶς, καταπεπυ- 

κασμένως, κακαπεπλασμένως, ϑηρευτικῶς, κολακευτι- 
κῶς, θεραπευτικῶς, παραχρουστικῶς., φενακιστιχῶς, 

ταπεινῶς, ὑποπεπτωχότως, κολακιχῶς. 

ἘΚΕΦΑΔΑΆΑΙΟΝ Z. 52 

Περὶ ποιητῶν. 

Ποιητὴς, ποιητικὸς, ὠδὸς, ὠδικὸς, μέτρων συν- 
ϑέτης, εἰς μέτρα ἐπίπνους, εἰς ὠδὰς ἔνϑεος., κάτοχος 
ἐκ μουσῶν, μουσομανῶν, ἐμμανὴς εἰς ποίησιν, μυϑο- 

50 λογικὸς, παραλλάττων ἐπὶ ποιήμασιν, εἰς μέτρα κεκχι- 
νημένος, ἐνθουσιῶν ἐπὶ ποιήμασι, καὶ ὡς δ᾽ ἂν ἄλ- 
λα εἴποι ug ἐ ἐπὶ τοῦ ἐνϑέως διακειμένου. Τὰ δὲ ποι- 

ἤματα, καὶ δαὶ, καὶ ἄσματα, καὶ μέτρα, καὶ λόγοι 
ἔμμετροι, ἔπη. ἡρωεῖα, ἑξάμετρα, ῥαψῳδία, ἐλεγεῖα, 

8δπεντάμετρα, τρίμετρα, ἐπιγράμματα, ἴαμβοι, ἰαμβεῖα, 
N 2 
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58 ἀνάπαιστα, μέλη χορικὰ, τετρἄμετθα, "στροφὴ, cv- 
τίστροφος, ἐπωδὸς, ὕμνοι, προσόδια, παϊᾶνες, δάὰ- 
φνηφορικὰ, τριποδηφορικὰ, διϑύραμβοι, ἰϑυφαλλικὰ, 
᾿ὀσχοφορίκὰ, παροίνια, LOBexyov, ὑπόρχήματα, ϑρέ- 
'aupov, ἐπιλήνια. ἐπιλοίμια, và ἐπὶ λοιμῷ ἀδόμενα, ἢ 5 
“ἀφέσει λοϊμοῦ. παρϑένια, ἐπυϑαλάμια, ἐγκώμια, ἐπι- 
ψίχια, ἀσχώλια, ϑρῆνοι, σίλλοι, κωμῳδία, τραγῳδία, 
πάφοδος," στάσιμον, ἐμμέλεια, χομματικὸν, ἔξοδος, εὐ- 
χτικὼ, ἐμβατήρια, ὑμέναιος, νόμοι, προοίμια, προ- 
αἀύλια, προνόμια, ἴουλοι, οὐλαμοὶ, οὔπιγγοι, Aivog.10 
ἐπιμύλιος ᾿ὡδὴ, ἵμερος, χαὶ ἵμαδος, ὃ δὲ — t 
μαοιδός. 

54 * Περὶ dekinn ἐϑνικῶν. 
Βώριίμος δὲ Μαριανδύνων γεωργῶν ἄσμα. ὡς AL 

γυπτίων, μανέρως. καὶ λιτυέρδας, Φρυγῶν. dA Ai-15 
γυπτίοις μὲν ὁ ἹΜανέρως γεώργίας εὑρετὴς, “Μουσῶν 
μαθητής. Διτυέρσας δὲ, Φρῦξίν. oí δ᾽ αὐτοὶ xci Mi- 
δου παῖδα εἶναι λέγουσιν. εἰς ἔριν δὲ ἀμήτου προκα- 
λούμενον, μαστιγοῦν τοὺς ἐνδιδόντας. βιαιοτέρῳ δὲ 
ἀμήτῳ περιπεσόντα, ϑάνατον παϑεῖν. οἵ δὲ 'Hoc-99 

δδκλέα εἶναι τὸν ἀποχτείναντα αὐτὸν λέγουσιν. " ἤδετο 
δὲ ὁ ϑοῆνος περὶ τὰς ἅλώς, xci τὸ ϑέρος, ἐπὶ MI- 
δου παραμυϑίᾳ. ὃ δὲ Βώριμος ἦν ̓ Ιόλλα καὶ αρι- 
ανδύνου ἀδελφὸς, Οὐπίου βασιλέως παῖς, νέος ἐν 
ϑήρᾳ, ὥρᾳ ϑέρους ἀποθανών. τιμᾶται δὲ ϑρηνώδει35. 
περὶ τὴν γεωργίαν open. ἦν δὲ καὶ dA ᾧσμα 
“ταῖς αἰώραις προσῳδόμενον, Θεοδώρου ποίημα τοῦ 
Κολοφωνίου. καί τι καὶ ἐπιλήνιον αὔλημα, ἐπὶ βο- 
τρύων ϑλιβομένων. καὶ ἕτερον πτιστικὸν, ὡς Φρύνι- 
χος ἐν Κωμασταῖς φησιν ὁ κωμικὸς, ἐγὼ δὲ νῶϊν δὴ 80 

δοτερετιῶ πτιστικόν. "καὶ Νιχοφῶν ἐν τοῖς Χειρογάστορ- 
"σιν, ἀλλ᾽ ἴϑι προσαύληδον σὺν νῶϊν πτισμόν τινα. 
"xui ἐρετικὰ δή τιν᾽ αὐλήματα. xci ποιμενικά. Ἐπί- 
ἐχᾶρμὸς δὲ καὶ ποιητικόν vv μέλος αὐλεῖσϑαί 
“Πλάτων δὲ ὁ κωμικὸς. καὶ συβωτικόν. ὅτι δ᾽ ἂν ἡ 85 
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συβώτρια, μὴ δ᾽ ἀγαϑὴ γένοιτό μοι. ἔχει δὲ μόνον 
, δαχτύλους αὐλητικούς.. Τυῤῥηνοὶ δὲ τῷ ᾿Δριστοτέ- 
λους λόγῳ οὐ πυκχτεύουσιν ὑπ᾿ αὐλῷ μόνον, ἀλλὰ 
καὶ iP EAM xci ὀψοποιοῦσι. ^ ^ 

vy 

idm. *KEOA44410N H^ uw 

| M at ὀργάνων MM “καὶ μουσικῶν καὶ τῶν 
περὶ αὐτά. 

᾿ Μουσικῇ δὲ προσήκοι ἂν χαὶ. τὰ. προειρημένα, 

χαὶ μουσικὸς, μουσουργὸς, μουσουργικὸς, μουσουρ- 
10 γεῖν. καὶ εὐμουσία, εὐμούσως, μουσιχῶς, εὔμουσος, 

ἄμουσος. x«l μέλος, ἐμμελία, ἐμμελὴς, ἐμμελὲς, ἐμ- 
μελῶς, πολυμελῶς, ἐχμελὴς, ἀμελὴς, ἐκμελῶς, ἀμε- 
λῶς, πλημμελῶς, πλημμελὲς, πλημμέλεια, πλημμελεῖν, 
ἐπιμέλεια. ἐπὶ δὲ μέλει, ἁρμονία, ῥυϑμὸς, κροῦμα, 

15 βάσις. τὴν δὲ ἁρμονίαν, ἁρμογὴν Εὔπολις. εἴρηκε, 

᾿ ταύτην ἐγὼ πάλαι ξητῶν τὴν ἁρμογήν. 

Ὀνόματα δ᾽ ἀπ᾽ αὐτῆς, ἁρμόξον, ἁρμόξειν, ἥρμοσ- 8 
μένον, εὐάρμοστον, ἐναρμόνιον. καὶ τὸ ἐναντίον, d- | 
νάρμοστον. «wi τὸ τοῦ Πλάτωνος, ἀναρμοστεῖν. ὡς 

20z«l ἀπὸ ῥυϑμοῦ, εὔρυϑμος, εὐρυϑμία, ῥυσμίξειν, εὐ- 
ρύϑμως. καὶ ἀῤῥύϑμως, ἀῤῥυθμία, ἀῤδυθμεῖν. κιϑα- 
ρῳδία, αὐλῳδία, λυρῳδία. Τὰ δὲ ὄργανα τὰ χρουό- 
μενα εἴποις ἂν καὶ πληττόμενα, ἐπιπληττόμενα, ἐπι- 
ψαλλόμενα, ἔγχορδα, ἐντατὰ, πρόσχορδα, πρόσῳδα. 

25và δὲ ἐμπνεόμενα, coge end ; e do ἐμ- 

φυσώμενα. 

*KEOAA4A410N 0. 59 

᾿Περὺ κρουομένων ὀργάνων. 

Τῶν μὲν οὖν κρουομένων εἴη ἂν λύρα, κιϑέρα, 
80 βάρβιτον. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ βαρύμιτον, χέλυς, ψαλτή- 

. ρον, τρίγωνα, σαμβύκαι, πηκτίδες, φόρμιγγες. φοῖ- 
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Wi, σπάδιξ, λυροφοινίκιον, αλεψίαμβος, παρίαμβος, 
lepést , δκινδαψὸς, ἐπιγόνειον, χαὶ τὰ λοιπά. 

Περὶ ὀργάνων εὑρεϑέντων Povitw. 

Ἐπιγόνειον δὲ κέκληται uiv ἀπὸ τοῦ εὑρόντος. 
ὁ δὲ Ἐπίγονος ἦν γένει μὲν ᾿ἀμβφακιώτης, τιμῇ δὲϑ 
Σικυώνιος, πρῶτος ἐπικρούσας ἄ ἄνευ πλήχτρου. τὸ δὲ 
ἐπιγόνειον ἔχει τετταράκοντα χορδὰς, ὥσπερ vcl τὸ 

60 σιμίκιον πέντε καὶ τριάκοντα. * μονόχορδον δὲ, ᾿4ρά- 
βων τὸ εὕρημα. τρίχορδον δὲ, ὅπερ ᾿Ζσσύριοι παν- 
δοῦραν ὠνόμαξον. ἐκείνων δ᾽ ἦν καὶ τὸ εὕρημα. πεν- 10 
τάχορδον, Σχυϑῶν μὲν τὸ εὕρημα, χαϑῆπτο δὲ ἴ- 
μᾶσιν ὠμοβοΐνοις. εἰγῶν δὲ χηλαὶ, τὰ πλῆκτρα. ψι- 
ϑύρα δὲ, τὸ μὲν εὕρημα “ιβυκὸν, μάλιστα δὲ καὶ 
Τρωγλοδυτῶν. τὸ δὲ σχῆμα τετράγωνον. ἔνιοι δὲ τὴν 
ψιθδύραν τὴν αὐτὴν εἶναι τῷ ἀσχάρῳ ὀνομαζομένῳ 15 

61 νομίξουσι. "τὸ δ᾽ ἦν πλινϑεῖον πηχυαῖον, ἔχον διειλ- 
χυσμένα πηνία, ἃ περιστρεφόμενα ἦχον ἐ ἐποίει 5ρο- 
τάλῳ παραπλήσιον. μαγάδιν δ᾽ ὀνομάξει μὲν ᾿δνακρέ- 
ὧν. τὴν δὲ εὕρεσιν αὐτῆς Kivóopos Θρᾳξὶ προστί- 
ϑησιν, ἀλλα μὴν καὶ νάβλας μνημονεύει Φιλήμων" ἔδει 90 
παρεῖναι, Παρμένων, αὐλητρίδα ἢ νάβλαν τινά. καὶ 
πήληξ δὲ οὐ μόνον ὁ τῆς περικεφαλαίας λόφος, ἀλ- 
λὰ καὶ ὄργανόν τι ψαλτήριον. 

62 * Περὶ μερῶν τῶν κρουομένων ὀργάνων. 

“Μέρη δὲ τῶν ὀργάνων, νευραὶ, χορδαὶ, λίνα, μί-95 
TOL, τόνοι, πήχεις, ἀγκῶνες, κέρατα, κόλλοπες, πήχεια, 
πλῆκτρον, χορδότονον. καὶ δόνακα δέ τινα ὑπολύριον ot 
κωμικοὶ ὠνόμαζον, ὡς πάλαι ἀντὲ χεράτων ὑποτιϑέ- 
μενον ταῖς λύραις. ὅϑεν καὶ Σοφοκλῆς εἴρηκεν, ὑφῃ- 
ρέϑη σου κάλαμος, ὡσπερεὶ λύρας. oL δὲ τεχνῖται, 830 
λυρῳδοὶ, κιϑαρῳδοὶ, κιϑαρισταὶ, καὶ χιϑαρίστριαι, 

οϑψάλται, ψάλτριαι. * Kel τὰ ῥήματα, λυρίξειν, κιϑαρί- 
ἕξειν», ψάλλειν. καὶ ὡς ᾿Δριστοφάνης, βαρβιτίζειν. καὶ 
χρέκειν δὲ, καὶ κρεγμὸς, τὸ πρᾶγμα. προσῴδειν, ἐπᾷ- 
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δεῖν, UzdÜsw, συνάδειν, ἀπάδειν. κρούματα, πρόσχορ-" 
δα ἄσματα, πολύχορδον, ἁρμόνία, desepiaibul! παναρμό- 
νιον, πολυαρμόνιον, ἀνάρμοστον, ἀναρμοστία, ἀἄναρμο- 
στεῖν, διαναρμοστεῖν, óv9uog, ἄῤῥυθμος, ἀὀῥυθμεῖν. *xci64 
$ydo Πλάτων ἔστιν οὗ ὀνομάξειν δοκεῖ, ὥσπερ καὶ Κρι- 
ale, τὰς πρὸς χιϑέραν gig, προσῳδίας ἀρέσκδι κα- 

λεῖν. ᾿ἀφριστοφάνης δὲ, μελῳδὸς, καὶ προσῳδὸς εἴρη: 
xs, xol λεπτόφωνος, καὶ βαρύφωνος. καὶ φωνάριον 
οδικὺν, καὶ χαμπτιχὸν, καὶ ἀσματοκάμπτας.. τὸ δὲ d- ^ 

10 6pe y. xc. ἀσμάτιον. Πλάτων εἴρηκεν ἃ κωμικὸς; καὶ 
ἄσομον. ὁ δὲ τὰ ngo ταῦτα. supple MP 
ταῦ "na ΤᾺ 

ἡ μονὴν ἀρνανοὶ sd 9 66 
; δῷ m ae δὲ, Δωρὶς, "làg, iode, αἵ πρῶται. 

τό ζαὶ Φρυγιὸς δὲ, καὶ “ύδιος. καὶ “οχρικὴ, Φιλοξένου, 
τὸ εὕρημα. νόμοι δὲ, οἵ Τερπάνδρου. ἐπὸ μὲν ἐθνῶν 
ὅϑεν ἢ, Δἰόλιος, xci Βοιώτιος. ἀπὸ δὲ ῥυθμῶν, ὄρϑιος, 
καὶ τροχαῖος. ἀπὸ δὲ τρόπων, ὀξὺς, χαὶ τετραοιδόξ. 

- ἀπὸ δὲ τοῦ αὐτοῦ Ts καὶ τοῦ ἐρωμένου, Τερπάνδρει- 
200g, καὶ Καπίων. ὀφάλλονταε δὲ οἵ καὶ ἀπόϑετον πρού- 

τιθέντες αὐτῷ, καὶ σχοινίωνα. οὗτοι γὰρ αὐλητῦ. 
κοί. τὸ μέντοι σιφνιἄξειν, καὶ χιάξειν, τὸ περιέργούξ 
μέλεσε χρῆσϑαι, ἀπὸ “ημοχρίτου τοῦ Χίου, καὶ Φι- 

τς δοξένου τοῦ Σιφνίου, ὃς xci ᾿Ὑπερτονίδης ἐκαλεῖτο. 
95) χαὶ Φρυνιν δὲ τὸν Κάμωνος μέλεσι πολυκαμπέσι, 60 

τοῖς ὑπὸ τῶν κωμῳδῶν δυσκολοκάμπτοις κληδεῖσε, 
κέχρῆσϑα: λέγουσι. τὸ μέντοε τῶν ψιλῶν κιϑαριστῶν. 
ὄργανον, ὃ zal Πυϑικὸν ὀνομάξεται, δακχτυλικόν τι- 

ες ψες χεχλήχασι. Νόμοι δ᾽ αὐτῶν 4ιὸς, ᾿4ϑηνᾶς, ᾿4πόλ- 
βολωῶνος. iwufot, ἰαμβίδες, παριαμβίδες. Μέρη δὲ τοῦ 

κυιϑαρῳδιχοῦ νόμον, Τερπάνδρον κατανείμαντος, & 
παρχα, ἐπαρχεῖα, μέταρχά, κπατάτροπα, μετακατά- 

τροπα, ὀμφαλὸς, σφραγὶς, ἐπίλογος. 
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67.50 o Περὶ: ἐμπυευστῶν ὀργάνων. τ oh 
Τὰ -δὲ ἐπιπνεόμενα ὄργανα, τὸ μὲν σύμπαν, αὖ: 

Aol, καὶ δύριγγες:. ὡς καὶ ̓ ἀριστοφάνης; καλαμίνην 
ὃ σύριγγα. καὶ ἀπὸ μὲν: αὐλῶν, αὐλεῖν, ὑπαυλεῖν, καταῦ: 

λεῖδϑαι, παραυλεῖν, αὔλημα, ἔναυλον; ἔξαυλον, ἐξηυλη:5 
μένον. ἐρεῖς δὲ καὶ πολύφϑογγος αὐλὸς; «ay πολύκομσος, 
σολυκαμπὴρ; πολύφωνος; πολυμελὴς; πολυμελπὴς, πο- 
“Δυμήχης. Πλάτων δὲ καὶ “πολύχορδον εἴρηκε τὸν αὐὖ- 

684óv.. "Ἐπὶ δὲ αὐλῶν, ἐμφυσᾶν, καὶ ἐμπνεῖν. φαίης 
ἂν, ἢ καταπνεῖν, καὶ καταπέμσιειν τὸ πνεῦμα εἰς τὸν τὸ 
αὐλόν. ὑποπιμπλαμέναιυς ταῖς. γνάδϑοις, ὑπογκωμέναιρ, 
ὑποιδούσαις, ἐξεστηκυίαις, προπετέσι, προπιπτούσαιρ, 
πνεύματος πλήρεσι. τῶν ὀφθαλμῶν τραχυνομένων, ὑ- 

"ἢ Boi£óvcov, ἐξαιμασσομένων.᾽ ἢ ̓ἀπράγμονι. τῷ προσώ- 
zo, ἀβασανίστῳ, ἀγνοοῦντι. τὴν κάϑοδον τοῦ πνεύ- 15 

69 eros. καὶ γὰρ τοιαῦτά ἐστίν εἰπεῖν.. * ̓ Επαινοίης, δ᾽ 

ἂν αὐλητὴν, λέγων, ῥοθίφ' μὲν τῷ φυσήματι χρώμε- 
νον, διὰ δὲ μέγεθος, καὶ τόνον καὶ ἰσχὺν τοῦ πνεύ- 
μᾶτος, οὐκ ἐνοχλοῦντα τῷ προσώπῳ εἰς ἀταξίαν: Ἐπὶ 

δὲ. σύριγγος εἴποις ἂν, παράγειν ἐπ᾽ αὐτῆς τὸ πὺεῦμα 20 
διὰ τοῦ στόματος, καὶ παραφέρειν, «καὶ διασπείρειν - 
τὸ πνεῦμα. ἡ μὲν οὖν; καλάμων ἐστὶ. συνϑήκη. λίνῳ 
καὶ κηρῷ συνδεϑεῖσα. ἥ js αὐτοσχέδιος; αὐλοὶ πολλοὶ, &- 

καστὸς κατὰ μιχρὸν ὑφ᾽ ἑχάστῳ ὑπολήγοντες ; εἰς τὸν 
ἐλάχιστον ἀπὸ τοῦ μεγάλου. κατὰ μὲν τὸ στόμα τῶν 95 

"αὐλῶν «ἀφιστάμενοι, ix δὲ ϑατέρου μέρους ὑπ᾽ ἀλλή. —— 
λοις δι᾿. ἀνισότητος ὑφεστηκότες, ὡς ὄρνιϑος πτέρυ- 

707}. τὸ σχῆμα προσεοικέναι: ἑτοῦτο δὲ χἀτὰ ἔμπαλιν 
ἔχων ὁ Τυῤῥηνὸς αὐλὸς, ἀντεότραμμένῃ σύριγγι παρδ8- 
οἰκὼς, χαλκὸς μέν ἐστίν Ó κάλαμος, κάτωθέν δὲ ὑ-80 
φοπνξομενὸς. φύδαις μὲν 0 ἐλάττων, ὕδατι δὲ δ᾽ μεί- ^ 
ἔων ἀναϑλιβομίνῳ, καὶ αὔραν πνεύματος ἀφιέντι. 

 ἀολύφωνός τις οὗτος αὐλός ἐστι, καὶ ὁ χαλκὸς ἔχει 
τὸ φϑέγμα ἰταμώτερον: Τῶν δὲ ἄλλων αὐλῶν τὰ 
μέρη, γλῶττα, τρυπήματα. καὶ βόμβυκες, ὅλμοι,85 
καὶ ὑφόλμια. καὶ φορβειὰ δὲ προσήκει τοῖς ᾿αὐλοῦσι. 
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καὶ τὸν τῇ qood émdapiion «crar c 
ἔλεγον. — $053 

va DO pl αὐλοποιοῦ καὶ τῆς ΓΥ αὐτοῦ. 71 
πὸ ἐπ GU au 

ba * δὲ τοὺς αὐλοὺς, ἐργαξόμενος, αὐλοποιός. καὶ 
Sá μέρους, γλωττοποιὸς, καὶ αὐλοτρύπης, ὡς ἡ κω- 

CAL JH δὲ Ag τῶν. αὐλῶν, “κάλαμος, ἢ χαλκὸς, 
ὃς, ἢ ἢ πύξος, ἢ χέρας, ἢ ἢ ὀστοῦν ἐλάφου, ἢ ἢ δά. 

AM proni νυ κλάδος, τὴν ἐντεριώνην ἀφῃρη- 
μένος... uk «τοῖς. αὐλοῖς χρώμενος, αὐλητὴς, καὶ 

10 τριηραύλης,, ̓ αὐλητρίς. Εἴποις δ᾽ ἂν αὐ- 

e coser ἐμμελὴς, δεξιός. ἀλλὰ iss 
piv. κἂν. τὸ sis Gu. ἂν, juin μουσικῆς. "ὃ δ᾽ 79 
ἔστιν ἴδιον, εὔπνους, ἔμπνους, μέγα φυσῶν, μέγα 

τ mper. dein. ἔντονον, ἰσχυρὸν, ὄρϑιον, ῥόθιον, βί- 

» ἡδύπνουν. τὸ γὰρ λιγυρόπνουν, ποιητικόν. γλυ- 

b πνεῦμα, γοερὸν, λιγυρὸν, ἐπαγωγὸν, γοῶδες, 
ϑρηνῶδερ. τὸ δὲ πνεῦμα, καὶ φύσημα, καὶ αὔλημα. ἀπο- 
δέξαι. καὶ τὴν αὐλητοῦ εὐχέρειαν, καὶ τὴν ταχυχειρίαν, 

ο καὶ τὴν εὐχειρίαν. κοινὰ δὲ τὰ πλείω τούτων καὶ 
20z:00g τὸν αὐλόν. ixtivog δὲ οὐ μόνον εὔπνους, ἀλλὰ 

καὶ εὔγλωττος, εὔστομος, πυκνὸς, συνεχής. pne 78 
ὁ μὲν ιφαῦλορ αὐλητὴς, ἄπνους, ἀσϑενὴς, ἀηδὴς, ἀ- 
γλευκής. ὁ δὲ φαῦλος αὐλὸς, καὶ ἄγλωττος, καὶ ἄ- 

- φϑογγος, ἀραιὸς, διάβροχος, ἔξαυλος. καὶ ἐξηυλημέναι 
φογλῷγεαι, αἱ. παλαιαί. αὔλημα δὲ ὄρϑιον, ἀφ᾽ οὗ καὶ 

νόμος ὄρϑιος. στερεὸν, πλῆρες, ἐμμελὲς, μονόχλονον, 
μονόκωλον, πολύτροπον, προσαγωγὸν, εὐκαμπὲς, πο- 
λύκαμπτον, ϑρηνητιχὸν, γοῶδες, ὀξὺ, λιχυρὸν, πομπι- 
«àv, παροξυντικὸν, ἐνόπλιον, πυῤῥιχιστικόν. καὶ ὅπον- 
m τροχαῖον, γαμήλιον, zugolviov. | — 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I. 

Ein ὀργάνων. 

Αὐλῶν δὲ εἴδη, πλάγιος, λώτινος, Ζιβύων τὸ 
εὕρημα. πλαγίαυλον δὲ αὐτὸν Δίβυες καλοῦσιν. ἔλυ- 

74 
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μος, τὴν μὲν ὕλην, πύξινος τὸ δ᾽ εὕρημα:. -Φρυγῶν. 
κέρας δ᾽ ἑκατέροις τοῖς αὐλοῖς ὠνανεῦον πρόσεστιν. 
αὐλεῖ δὲ τῇ Φρυγίᾳ 9:6. ἱππόπορβος. 4ifivec μὲν 
οἵ σχηνῆται τοῦτον εὗρον. χρῶνται δὲ αὐτῷ πρὸς ἵἴπ- 
πῶν νομάς. ἡ δὲ ὕλη δάφνη, τοῦ φλοιοῦ γυμνωϑεῖ- 5 
δα. τῆς γὰρ ἐντεριώνης ἐξαιρεϑείσης, ὀξὺν ἡ ἦχον ποιεῖ, 

Ἰδκεὶ τῶν ἵππων τῇ ὀξύτητι καϑικνούμενον. ᾿ Ἐμόναυλος, 
εὕρημα μὲν ἐστιν Αἰγυπτίων, μέμνηται δὲ αὐτοῦ Σο- 
φοκλῆς iv Θάμυρι. αὐλεῖ δὲ μάλιστα τὸν γαμήλιον. 
λέγεται. δὲ καὶ Φρύγας εὑρεῖν αὐλὸν ϑρηνητικὸν, $10 
κεχρῆσθαι τοὺς Κᾶρας, παρ᾽ ἐκείνων λαβόντας: ϑρη- 
νῶδες γὰρ τὸ αὔλημα τὸ Καρικόν. ϑήρειος αὐλός. Θη- 

τ βαῖοι μὲν αὐτὸν ἐκ νεβροῦ κώλων εἰργάσαντο. χαλκή- 
λατος δ᾽ ἦν τὴν ἔξωϑεν ὄφιν. καὶ χέρατι μὲν αὐλεῖν 

76 Τυῤῥηνοὶ νομίξουσι. "γίγγρας δὲ τις αὐλίσκος, γοώ- 15 
δὴ καὶ ϑρηνητικὴν φωνὴν dquig, Φοῖνιξ uiv ὧν τὴν 
εὕρεσιν, πρόσφορος δὲ Μούσῃ τῇ Καρικῇ. ἡ δὲ Φοι- 
νίκων γλῶττα Γίγγραν τὸν “ἀδώνιν χαλεῖ, καὶ τούτῳ 
ὃ αὐλὸς ἐπωνόμασται. Σκύϑαι δὲ, xci μάλιστα τού- 
τῶν oi ᾿ἀνδροφάγοι, καὶ MeAdyyAcWOL, xci ᾿Ζριμα- 90 
ὁποὶ, ἀετῶν καὶ γυπῶν ὀστοῖς αὐλητιχῶς ἐμῆνέουσιν. 

71*1 δὲ ix καλάμων σύριγξ Κελτοῖς προσήκει καὶ τοῖς 
ἐν ᾿Θχεανῷ νησιώταιρ. παρὰ δὲ Αἰγυπτίοις, πολύφϑογ- 

γος αὐλὸς, ᾿Οσίριδος εὕρημα, ἐκ καλάμης πριϑίνης. 
ἐχλήϑησαν δὲ αὐλοὶ, καὶ κυϑαριστήριοι, μεσοχόποι, 95 

πυχνοὶ, δίοποι, ἡμίοποι, σύριγγες, τέλειοι, ὑπόπτε- 
οι. καὶ ᾿άἀϑηνᾶ δὲ, εἶδος αὐλοῦ, ᾧ μάλιστα Νικχῶφε- 
Aij τὸν Θηβαῖον εἰς τὸν τῆς ᾿ϑηνᾶς νόμον SU 
λέγουσι. καὶ ἰδουϑοὶ δὲ, αὐλῶν εἶδος. —— 

8 ᾿Περὶ ἁρμονιῶν αὐλητικῶν, μελῶν καὶ νόμων 80 
᾽Ολύμπου καὶ λοιπῶν. 

Καὶ ἁρμονία μὲν αὐλητικὴ, Ζωριστὶ, Φρυγιστὶ, 
“ύδιος, καὶ ᾿Ιωνικὴ, καὶ δύντονος. Δυδιστὶ, ἣν Av- 
ϑιππος ἐξεῦρε. μέλος δὲ, Καστόριον μὲν, τὸ “ακωνικὸν ἐν 
μάχαις, ὑπὸ τὸν ἐμβατήριον ῥυϑμόν. ᾿Ιεράχεον δὲ, τὸ 835 
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"4oyoluóv, ὃ ταῖς ἀνθεσφόροις ἐν "Hoag ἐπηύλουν. 
νόμοι δὲ, ̓ Ολύμπου καὶ Μαρσύου, Φρύγιον καὶ 4ύ- 
διοι. “ὃ δὲ Σακάδα νόμος, Πυϑικός. oí δὲ Evíov,79 
χύκλιοι. καὶ ᾽Ολύμπου, ἐπιτύμβιοι. καὶ νόμος δ᾽ ἦν 

δἵεράκιος εἷς. ὁ δὲ ᾿Ιέραξ νέος μὲν ἐτελεύτα, ᾿Ολύμ- 
zov δ᾽ ἦν οἰκέτης, καὶ μαϑητὴς, καὶ ἐρώμενος. καὶ 
KAov& δὲ νόμος αὐλητικὸς ἀπόϑετός τε καὶ σχοινίων. 
τὸ δὲ σπονδεῖον μέλος εἴποις ἂν ἐπιβώμιον. καὶ ἄλλο 
τελεστήριον. καὶ ἄλλο κουρητικόν. τὸ δὲ νηνίατον ἔ- 

lor, μὲν Φρύγιον, ᾿Ιππώναξ δ᾽ αὐτοῦ μνημονεύει. 

* Περὶ διαφορᾶς αὐλῶν. | 80 

"Hv δέ τι καὶ ὀδοντισμὸς εἶδος αὐλήσεως, καὶ 
τέως μὲν τέτταρα τρυπήματα εἶχεν ὁ αὐλὸς" πολύ- 
τρητον δ᾽ αὐτὸν ἐποίησε Ζιόδωρος ὁ Θηβαῖος, πλα- 

Ἰόγίας ἀνοίξας τῷ πνεύματι τὰς ὁδούς. καὶ τὸ μὲν γα- 
μήλιον αὔλημα, δύο αὐλοὶ ἦσαν, συμφωνίαν μὲν ἀ- 
ποτελοῦντες" μείζων δὲ ἅτερος, ὅτι μείζονα χρὴ τὸν 
ἄνδρα (εἶναι). οἱ δὲ παροίνιοι, σμικροὶ μὲν, ἴσοι δ᾽ 
ἄμφω. τὴν γὰρ ἰσότητα συμποσίῳ πρέπειν. ὃ ἥρμοτ- 81 

Ξ0τον δὲ πρὸς ὕμνους μὲν οἵ. σπονδειαλοὶ, πρὸς 
"^ Ζαιᾶνας δὲ οἵ Πυϑικοί. τελείους δ᾽ αὐτοὺς ὠνόμα- 

fov. ηὔλουν δὲ τὸ ἄχορον αὔλημα, τὸ Πυϑικόν. οἵ δὲ 
χορικοὶ διϑυράμβοις προσηύλουν. καὶ τοῖς μὲν παρ- 
ενίοις αὐλοῖς παρϑένοι προσεχόρευον" τοῖς δὲ παι- 

35 δικοῖς παῖδες προσῇδον. οἵ δὲ ὑπερτέλειοι αὐλοὶ προσ- 
ερϑέγγοντο ἀνδρῶν χοροῖς. κιϑαριστήριοι δὲ καὶ 
τοὔνομα, διότι κιϑάραις προσῇδον, διδάσκει. παρά- 
τρητοι ϑρήνοις ἥρμοττον, ὀξὺ καὶ νωϑὲς πνέοντες. 
"τὸ δὲ τῶν βομβύχων ἔνϑεον καὶ μανικὸν τὸ αὔλημα,89 

80 πρέπον ὀργίοις. ἔνιοι δὲ καὶ ἐμβατηρίους αὐλοὺς ὠ- 
νόμαξον, τοὺς ἐπὶ τοῖς προσοδίοις. καὶ δαχτυλιχοὺς, 
τοὺς ἐπὶ τοῖς ὑπορχήμασιν. oí δὲ ταῦτα οὐχ αὐλῶν, 
ἀλλὰ μελῶν εἴδη εἶναι λέγουσιν. ὑποθεάτρους δὲ αὐ- 
"λοὺς, τοὺς ἐπὶ τοῖς νόμοις τοῖς αὐλητικοῖς ἐκάλεσαν. 
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οἱ δὲ Σύριον ϑρασύ τι καὶ εὔτολμον ἐμπνεῖν. δοκοῦ: 
σι. νίγλαρος δὲ μικρός τις αὐλίσκος, «Αἰγύπτιος, μὸο- 
ναυλίᾳ πρόσφορος, καὶ σχυταλία, μικρῶν peti 

ὀνόματα. : 

"Περὶ αὐλημάτων καὶ Ἀκλᾶυλου 5.5 

MA δὲ αὐλημάτων, κρούματα, συρίγματα, τερετυ- 
μοὶ, τερετίσματα, νίγλαροι. Τὰ δὲ πρῶτα τῶν αὐλητῶν 
μαϑήματα, πεῖρα, καὶ γρόνϑων. ᾿άϑήνῃσι δὲ καὶ συν- 
αυλία τὶς ἐκαλεῖτο, συμφωνία vig αὐλητῶν, ἐν THava- 
ϑηναίοις συναυλούντων. οἱ δὲ τὴν συναυλίαν εἶδος 10 
προσαυλήσεως οἴονται, Og τὴν αὐλφῳδίαν. καὶ μηνίαμ- 

βοί γε, καὶ παριαμβίδες, νόμοι τιθαρισεήριρι, οἷς καὶ 
προσηύλουυ. 

84 * Περὶ τῶν πέντε Πυϑικῶν ἀγώνων. 

“Τοῦ δὲ Πυϑιχοῦ νόμου τοῦ αὐλητικοῦ μέρη 15 
πέντε, πεῖρα, κατακελευσμὸς, ἰαμβικὸν, σπονδεῖον, 

καταχόρευσις. δήλωμα δ᾽ ἔστι νόμος τῆς τοῦ ᾽4πόλ- 

λωνος μάχης πρὸς τὸν δράκοντα. καὶ ἐν μὲν τῇ. ̓πεί. 

ρᾳ διορᾷ τὸν τόπον, εἰ ἄξιός ἐστι τοῦ ἀγῶνος. ἐν δὲ. 

τῷ κατακελευσμῷ προχαλεῖται τὸν δράκοντα. ἐν δὲ 30 
τῷ ἰαμβικῷ μάχεται. ἐμπεριείληφε. δὲ τὸ. ἰαμβικὸν 

χαὶ τὰ σαλπιστικὰ κρούματα, χαὶ τὸν ὀδοντισμὸν, ὡς 

τοῦ δράκοντος ἐν τῷ τετοξεῦσϑαι συμπρίοντος τοὺς 

ὀδόντας. τὸ δὲ σπονδεῖον δηλοῖ τὴν νίχην τοῦ ϑεοῦ. . 

ἐν δὲ τῇ καταχορεύσει ὁ ϑεὸς τὰ ἐπινίκια χορεύει. . 25 

95... *KKE Q.A4 AIO N. IA 

Περὶ σάλπιγγος. 

Ei δὲ καὶ ἡ σάλπιγξ τοῖς αὐλοῖς. προσήκει, τὸ 

μὲν εὕρημα, Ῥυῤῥηνικόν" τὸ δὲ σχῆμα, εὐθεῖά τε 

καὶ καμπύλη" ἡ δὲ ὕλη, χαλκὸς καὺ σίδηρος" ἡ δὲ80 

γλῶττα, ὀστεΐνη. Εἴποις δ᾽ ἂν τὸ φϑέγμα τῆς σάλ- 
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πιγγος; καὶ φωνὴν, καὶ ἦχον, καὶ βόμβον, καὶ ϑόρυ- 
βον, καὶ κτύπον ὄρϑιον, ἐῤῥωμένον, ῥωμαλέον, βα- 
9v, σμνὸν, σφοδρὸν, φρικώδη, ἐκπληκτικὸν, πολεμι- 
rou, καὶ ἐμπολέμιον, βίαιον, στερεὸν, φρικώδη, ᾿ 

᾿δἐμβριϑὲς, τραχὺ, ταραχῶδες, καὶ τὰ ὅμοια. * Mtorn86 
“δὲ τοῦ πολεμιστηρίου σαλπίσματος, ἐξορμηστιχὸν φώ- 
auc. ἀφ᾽ οὗ ἔλεγον τὸ σημῆναι τῇ σάλπιγγι, καὶ ἑ- 
πεσήμηναν αἱ σάλπιγγεβ, ἐξώτρυναν, ἐξήγειραν, Ha- 
ψέγειραν. παρακελευστικὸν δὲ, τὸ κατὰ τὴν. τῆς μά- 

10716 συμβολήν. "ἀνακλητικὸν δὲ, τὸ ἐκ τῆς μάχης ἀνα- 
καλοῦν. ἀναπαυστήριον δὲ, τὸ “καταξευγνύντων ἐπί- 
φϑεγμα. ἔστι δέ τι καὶ πομπικὸν ἐπὶ πομπαῖς, καὶ 

ἱερουργικὸν ἐπὶ ϑυσίαις, Αἰγυπτίοις τε καὶ ᾿Δργείοις 
καὶ Τυῤῥηνοῖς καὶ “Ρωμαίοις. "καὶ ὁ μὲν τῇ σάλπιγ- 87 

16γι χρώμενος καλεῖται σαλπιγχτής. τὸ δὲ ῥῆμα, σαλ- 
πίξειν. ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς ἱεροῖς, ἱεροσαλπιγκτής. ἄμεινον 
δὲ, ἱερὸς σαλπιγχτὴς, διαλυσάντων τὸ ὄνομα. καὶ 
Μένανδρος δέ τινας καλεῖ ἀριστοσαλπιγχτὰς, “λῃστὰς 
'σαλπιγκτάς. Εἰ δὲ δεῖ γλευχεῖόν τι τῷ ὀργάνῳ παρα- 

30 μέξαι γλυκύτητα ἱστορίας, παρῆλθε μὲν εἰς τοὺς ἄ- 

γῶνας ἡ σάλπιγξ ἐκ τῆς ἐμπολεμίου μελέτης. ἐφ᾽ ἑκά- 
στῃ δὲ τῇ κλήσει τῶν ἀγωνισμάτων ἐπιφϑέγγεται ἐκ 
τοιᾶσδε αἰτίας. " Ἕρμων ἦν κωμῳδίας ὑποχριτής. λα-88 
χὼν δὲ μετὰ πολλοὺς, ὁ μὲν ἀπὴν τοῦ ϑεάτρου, τῆς 

φοφωνῆς ἀποπειρώμενος, τῶν δὲ πρὸ αὐτοῦ πάντων 
ἐχπεσόντων, Ἕρμωνα μὲν. κῆρυξ ἀνεχαλεῖτο. ὁ δ᾽ οὐχ 
ὑπακούσας, ξημίᾳ πληγεὶς, εἰσηγήσατο τοῦ λοιποῦ τῇ 
σάλπιγγι τοὺς ἀγωνιστὰς ἀνακαλεῖν. καὶ τὸ μὲν ἐπι- 
᾿στάδην τὸν σαλπιγχτὴν παραφέρειν, εἰς πεντήκοντα 

βϑοστάδια τῇ σάλπιγγι διικνούμενον, ὥσπερ Ἡμολοχρὸν 
ἐπὶ τοῦ Φιλοπάτορος αὐλήσαντα δύο σάλπιγξιν ἰσαῖ- 
og £oAov. "'AyAcig δὲ ἡ Μεγαλοκλέους σάλπιγγι ὑ-89 

— φεῤῥωμένως ἐχρήσατο, ἀγωνιστηρίῳ τε καὶ πομπικῇ.. 
«cl μὴν ὁ Μεγαρεὺς Ἡρόδωρος ὁπότε σαλπίγξῃ, χαλε- 

85 πὸν ἦν αὐτῷ πλησιάξειν, πληττομένου διὰ μέγεϑος πνεύ- 
ματος. ἑπτακαίδεκα δὲ περιόδους ἀνείλετο τῶν στεφανι- 
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τῶν ἀγώνων. ἦν δὲ τὸ μέγεϑος uiv τεττάρων πηχέων. ὑ- 
πέστρωτο δὲ ἄρκτου δορὰ, καὶ λεοντῆν ἐπεβέβλητο. 
ἕξ δὲ χοίνικας ἄρτου ἐσιτεῖτο, ὀχτὼ δὲ μνᾶς κρεῶν. 

90olvov δὲ δύο ἔπινε χοάς. "ἐπλήρου δὲ τῷ πνεύματι 
τὰ μέγιστα τῶν στρατοπέδων, εἰ καὶ ἐκ μηκίστουϑ 
φϑέγξαιτο. περιεῖπε δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς μάλιστα ὁ πο- 
λιορχητὴς “Ζημήτριος. καί ποτε ὁ μὲν τείχει. προσέφε- 
ρέ τινα μηχανήν" ἡ δ᾽ ἦν ὠπειϑής τε καὶ ἀπεχϑής. 
καὶ τοίνυν ὁ μὲν Ἡρόδωρος δύο αἰγανὰ λαβὼν, στε- 
φεὸν ἐπέπνευσε τοῖς ὀργάνοις τοῖσδε, τοσοῦτον μέ-10 
vog τοῖς στρατιώταις ἐνέπνευσεν, ὥστε ῥύμῃ πολλῇ 
καὶ δρόμῳ προσεγένοντο τῇ μηχανῇ. ; 

91 *KEOAAAION IB. 

Περὶ κήρυκος καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ λεγομένων. 

Τὸ δὲ τῶν κηρύχων γένος ἱερὸν μὲν Ἑ. μοῦ. 15 
πατεχήρυττε δὲ ἡσυχίαν Ev τε ἀγῶσι καὶ ἱερουργίαις. 
καὶ σπονδὰς προήγγελλε, καὶ ἐκεχειρίαν ἐπήγγελλε, καὶ 
τοὺς. ἀγωνιστὰς ἀνεκήρυττε. καὶ ἦν ἀγώνισμα σάλπιγ- 
yog, τὸ πρεσβύτερον. εἰς δὲ φιλοτιμίαν τῶν ἐπ᾽ αὐὖ- 
τῷ προελθόντων οἵ vs καλούμενοι πόδες ἐνουθετή- 90 
ϑησαν, ἔλεγχον ἔχοντες εἰς μῆκος πνεύματος, καὶ πολ- 
λῶν τῶν περὶ τοὺς νεὼς ὠχοδομημένων ἔχδοσιν, σα- 

92 φηνείας τινὸς δεομένην. "πρότερον δ᾽ ᾿Ολυμπιάσι τῶν 
ἐπιχωρίων κηρυττόντων, οἱ ταῖς ἱερουργίαις ὑποδιη- 
κονοῦντο, πρῶτος τῶν ξένων ἠγωνίσατο τὰ ᾿Ολύμπια 95 
᾿Δρχίας Ὑβλαῖος. καὶ τρεῖς ᾿Ολυμπιάδας ἐφεξῆς &v(aa. 
καὶ Πυϑοῖ δὲ ἐνίχα. καὶ εἰκών τις ἦν αὐτῷ Πυϑικὴ, 
καὶ ἐπίγραμμα, ; 

Ὑβλαίῳ κήρυκι τόδ᾽ ᾿ἀρχίᾳ Εὐκχλέος vio 
δέξαι ἄγαλμ᾽ εὔφρων, Φοῖβ᾽ ἐπ᾿ ἀπημοσύνῃ, 30 

ὃς τρὶς ἐκώρυξε τὸν ᾿ολυμπίας αὐτὸς ἀγῶνα, 
οὔϑ᾽ ὑπὸ σαλπίγγων, οὔτ᾽ ἀναδείγματ᾽ ἔχων. : 
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"A4mó μὲν οὖν τοῦ κήρυχος ὀνόματα, κήρυγμα, κηρύ- 
«ux, ἐπιχηρύκεια, κηρύκειον, καὶ κηρυκεία, τέλους 
τινὸς ὀνόματα. "κηρύττειν, ἐπικηρύττεσϑαι, ἐπικηρυ-98 
κεύσασϑαι ἐπὶ πολέμου, ἀκήρυκτος πόλεμος, ἐπικηρύτ- 

ὅτειν χρήματά τινι, καὶ ἀντεπικηρύττειν, προκηρύξαι 
“πόλεμον, κατακηρύξαι ἐκεχειρίαν, κατακηρύξαι ἡσυχίαν, 
6 xal κατακελεῦσαι λέγουσι. κηρύξαι τινὰ τῶν ἀγωνιδ- 
τῶν, ἀνακηρύξαι ἀγωνιστὴν, ἀποκηρύξαι τόνδετινα υἱὸν, 
“καὶ υἱωνόν. τὸ μέντοι ὄνομα, ὁ ἀποκήρυχτος, οὐκ ἔστιν 

10 ἐν χρήσει. τῇ παλαιᾷ. Θεύπομπος δ᾽ αὐτῷ κέχρηται ὁ συγ- 
γραφεύς. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν Θεοπόμπῳ ̓ σταϑμητὸν εἰς ἕρ- 
μηνείας κρίσιν. *vó δὲ ἔργον αὐτὸ τῶν κηρύχων, xg-94- 
ουχεῦσαι ἔλεγον. καὶ ᾿Ισαϊός που λέγει, κήρυκας. προ- 
κηρύξαι δέ ἐστι, τὸ προσκαλέσασθαι ὑπὸ κήρυκος" 

τόχκαὶ ὑποχηρύξασθαι, τὸ προειπεῖν ἡσυχίαν, ἢ ἐπαγ- 
γείλασϑαί τὸ δημόσιον. δημοσίᾳ προχηρυχευσάμενοι, 
ὡς ᾿Ισαῖος εἴρηκε. τάχα δ᾽ ἄν τις τοὺς κήρυχας καὶ 
ἑρμηνέας, καὶ σπονδοφόρους, καὶ ἐχεχειροφόρους, 
καὶ ἀγγέλους ὀνομάσειε. τὸ δὲ φϑέγμα αὐτῶν, μέγα, 

φοάδρὸν, ὑψηλὸν, πρόμηκες, ἐπίμηχες, σαφὲς, ἀρτίστο- 
μον, συνεχὲς, διηνεχὲς, ἀποτάδην φϑεγγόμενον, ἀπνευ- 
στὶ, καὶ τἄλλα ὅσα ἐν τοῖς περὶ φωνῆς εἴρηται. 

*"KEGOAAAION I 95 

Περὶ ὀρχηστοῦ καὶ ὀρχήδεως. 

95 ΒἘἰ δὲ καὶ ὄρχησις μέρος μουσικῆς, ῥητέον, OQ- 
χηστὴς, ὀρχηστικὸς, ὀρχήσασϑαι, ὑπορχήσασϑαι, ἐξορ- 
᾿χήσασϑαι, ὀρχήματα, ὑπορχήματα. τάχα δὲ καὶ ὀρ- 
-χούμενος, παρὰ τὴν τῶν Χαρίτων ὄρχησιν, ὡς Εὐφο- 
οίων, ὀρχούμενον Χαρίτων φάρεσιν. ὀρχηϑέντα, ἐ- 

᾿Βοπορχούμενος, ὀρχήστρα, ὀρχήστρια, ὀρχηστρὶς, ὀρ- 
χηστοδιδάσκαλος. σχηματίσασϑαι, σχηματοποιήσασϑαι. 
εὐσχημοσύνη, εὐρυϑμία, εὐαρμοστία, νεῦσαι, συνα- 
-StovEUG«L, μορφάσαι, παραγαγεῖν. "τὴν κεφαλὴν διε-90 
᾿ψεγκεῖν, περιδνεγκεῖν. περιαγωγῇ χρησάσϑαι, τῶν χει- 
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ρῶν περιαγωγῇ. πηδῆσαι, πυῤῥιχίσαι. πυῤῥίχη, εἶδος ἐ- 
νόπλου ὀρχήσεως. εἴποις δ᾽ Qv ὀρχηστὴν, κοῦφον, ἐλα- 
φρὸν, πηδητικὸν, ἁλτικὸν, εὐάρμοστον, εὔρυϑμον, εὐσχή- 
μονα, ὑγρὸν, πολυσχήμονα, ἐναργῆ, ἐνδειχτικὸν, δηλωτι- 
κὸν, ἐπιδεικτικὸν, παντοδαπὸν, εὔτρεπτον, εὐτράπελον, 5 

δημαγωγικὸν, δημοτερπῆ, ὑγρομελῆ, ὀχλοτερπῆ, δῴδιον, 
πρόχειρον, εὔχολον, εὐκχαμπῆ, ἐπικλώμενον,, ἐξυγραι- 

97 vousvov, "ταχύχειρα, ταχύπουν, εὐχέφαλον, εὔφορον, 
ἰσόφορον, εὔταχτον, λυγιστικὸν, καὶ τὰ ὅμοια: Ἐῤρεῖς 
δὲ ἐπὶ πράγματος, κουφότητα, ἐλαφρότητα, πήδημα; 
ἅλμα, εὐαρμοστίαν, εὐρυϑμίαν, εὐσχημοσύνην, ὑγρό- 
τητα 7 ἐναργότητα, τέρψιν, πανήγυριν, ἔνδειξιν, δήλω- 
σιν, ἐπίδειξιν, ῥᾳστώνην, εὐχολίαν, AvyuGuOV ,- παρα- 
γωγὴν, χάμψιν, παραφορὲν, ὀξυχειρίαν, εὐποδίαν, εὐ- 
χειρίαν, ταχυχειρίαν, εὐφορίαν, ἰσοφορίαν, εὐταξίαν. 

98 Ἐ'Ρηματικῶς δὲ, κουφισθῆναι, ἐλαφρίσασϑαι, πηδῆ- 
σαι, παραδηλῶσαι, ἐπιδείξασϑαι., ἐνδείξασϑαι, πᾶρεν- 

δείξασϑαι, παρεπιδείξασϑαι. λυγίσαι τὸ σῶμα, κάμ- 
ψαι, κλάσαι. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα δὲ, ὀρχηστικῶς, εὐ- 

10 

15 

εὐσχημόνως, πολυσχημόνως, εὐρύϑμως, εὐαρμόστως, 90 

ὑγρῶς, ἐναργῶς, ἐνδειχτικῶς, δηλωτικῶς, ἐπιδει- 
“τικῶς, πανηγυρικῶς , τερπνῶς., ῥᾳδίως, εὐχόλως» 

εὐφόρως, ἰσοφόρως, εὐτάκτως. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλ- 
λῶν τραχέα. 

99 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IA. 

Περὶ εἰδῶν ὀρχήσεωξ. 

Εἴδη δὲ ὀρχημάτων, ἐμμέλεια, τραγική. κόρδα. 
φκες, κωμικοί. σικιννὶς. σατυρική. ἐνόπλιον ὀρχήσεις, 
συῤῥίχη τε, καὶ τελεσίας, ἐπώνυμοι δύο Κρητῶν 0g- 

Hs 

χηστῶν, Πυῤῥίχου τε καὶ Τελεδίου. ἐκαλεῖτο δέ τι 30 
καὶ ξιφισμὸς, καὶ ποδισμὸς, καὶ ῥικνοῦσϑαι, ὅπερ ἦν 
“τὸ τὴν ὀσφὺν φορτικῶς περιάγειν. ἦν δὲ καὶ κῶμος 
εἶδος ὀρχήσεως. καὶ τετράκωμος, Ἡρακλέους. ἵερὰ, καὶ 

100 πολεμική. "ἦν δὲ. καὶ κωμαστικὴ, μάχην καὶ πληγὰς 
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ἔχουσα: καὶ ἡδύχωμος, ἡδίων. καὶ κνισμὸς, καὶ ὄκλα-. 
Gua. οὕτω γὰρ ἐν Θεσμοφοριαξούσαις ὀνομάξεται τὸ 
ὄρχημα τὸ Περσικὸν καὶ σύντονον. τὴν δ᾽ αὐτὴν 
καὶ ὑγρὰν ὠνόμαξον. καὶ φαλλικὸν ὄρχημα ἐπὶ Διο- 

δνύσῳ. καὶ καλλίνικος ἐφ᾽ Ἡρακλεῖ. καὶ κολαβρισμὸς 
Θράκιον ὄρχημα καὶ Καρικόν. ἦν δὲ καὶ τοῦτο ἐνό- 
πλιον. καὶ βαυκισμὸς Βαύκου ὀρχηστοῦ κῶμος ἐπώνυ- 

μος, ἁβρά τις ὄρχησις καὶ τὸ σῶμα ἐξυγραίνουσα. 
Ἐβακτριασμὸς δὲ, καὶ ἀπόκινος, καὶ ἀπόσεισις, ἀσελ-10 1 

τογῇ ddq ὀρχήσεῶν, ἐν. τῇ cis ὀσφύος ἀεριφορᾷ, καὶ 
στρόβιλος. ὃ δὲ μόϑων, φορτικὸν ὄὕρχημα, καὶ ναῦυτι- 
κόν. τὴν δὲ γέρανον κατὰ πλῆϑος ὠρχοῦντο, ἕκαστος . 
ἐφ᾽ ἑχάστῳ κατὰ στοῖχον, τὰ ἄκρα ἑἕκατέρωϑεν τῶν 
ἡγεμόνων ἐχόντων, τῶν περὶ Θησέα πρῶτον περὶ τὸν 

15 Δήλιον βωμὸν ἀπομιμησαμένων τὴν ἀπὸ τοῦ λαβυ- 
ρίνϑου ἔξοδον. καὶ διποδία δὲ, ὄρχημα “ακωνικόν. 
Ἐν δὲ καὶ γίγγρας πρὸς αὐλὸν ὄρχημα, ἐπώνυμον 102 
τοῦ αὐλήματος. ᾿Ηκατερίδες δὲ καὶ ϑερμαστρίδες, 
ἔντονα ὀρχήματα, τὸ μὲν χειρῶν κίνησιν ἀσκοῦν, ἡ 

90 δὲ ϑερμαστρὶς πηδητικόν. τὰ δὲ ἐχλακτίσματα γυναι- 

κῶν ἦν ὀρχήματα. ἔδει γὰρ ὑπὲρ τὸν ὦμον ἐκχλαχτίσαι. 
καὶ βίβασις δέ τι ἦν εἶδος Δακωνικῆς ὀρχήσεως, ἧς 
καὶ τὰ ἄϑλα προὐτίϑετο οὐ τοῖς παισὶ μόνον, ἀλλὰ 
καὶ ταῖς κόραις. ἔδει δὲ ἅλλεσθϑαι καὶ ψαύειν τοῖς 

9571001 πρὸς τὰς πυγάς. καὶ ἀνηριϑμεῖτο τὰ πηδήματα. 
ὅϑεν ἐπὶ μιᾶς ἦν καὶ ἐπίγραμμα, χίλια πόκα βιβάντι 
σλεῖστα δὴ τῶν πῇ ποκα. "τὰς δὲ πινακίδας ὠρχοῦν-108 
τὸ οὐκ οἶδα εἴτ᾽ ἐπὶ πινάχων, εἴτε πίνακας φέρον- 
τες. τὸ γὰρ κερνοφόρον ὄρχγημα οἶδα ὅτι λίκνα, ἢ ἐ- 

80 σχαρίδας ἔφερον. κέρνα δὲ ταῦτα ἐκαλεῖτο. τὸ δὲ Ἰω- 
γιχὸν ᾿Δρτέμιδι ὠρχοῦντο Σικελιῶται μάλιστα. τὸ δὲ 
ἀγγελτικὸν ἐμιμεῖτο σχήματα ἀγγέλων. ὃ δὲ μορφα- 
σμὸς παντοδαπῶν ξώων μίμησις ἦν. ἦν δέ τι καὶ 
exit. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ σχωπίας, εἶδος ὀρχήσεως, ἔχον 

β5τινὰ τοῦ τραχήλου περιφορὰν κατὰ τὴν τοῦ ὄρνυϑος 
μίμησιν, ὃς ὑπ᾽ ἐχπλήξεως πρὸς τὴν Sep ἁλίσκε- 

Pollux Vol. I 
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104ται. "ὁ δὲ λέων, ὀρχήσεως φοβερᾶς εἶδος: ἦν δὲ τι- 
γα καὶ “ακωνικὰ ὀρχήματα, δειμαλέα. Σεληνοὶ δ᾽ 
ἦσαν, καὶ ἐπ’ erri Σάτυροι, ὑπότροχα. ὀρχούμε- 
νοι. Xl ἴϑυμβοὶ ἐπὶ V “ιιονύσῳ. καὶ καρυατίδες ἐπὶ 
᾿Αρτέμιδι. καὶ βαρύλλικα, τὸ μὲν εὔφημα Βαρυλλίχου;,5 
προσωρχοῦντο δὲ γυναῖκες ᾿Δπύλλωνι καὶ "Artur. 

αἱ δὲ ὑπογύπωνες, γερόντων ὑπὸ βαχτηρίαις τὴν μί- 
μησυν εἶχον. οἱ δὲ γύπωνες, ξυλίνῶν κώλων ἐπιβαί- 
VOVVEG, ορχοῦντο, διαφανῆ Ξαραντηνίδικ. ἀμπεχόμενοι. 

καὶ μήνεξ, Χαρίνων μὲν ὄρχημα, ἐπώνυμον δ᾽ jio 
τοῦ εὑρόντος αὐλητοῦ. τυρβασία δὲ ἐκαλεῖτο τὸ ὄρ- 

10ὅχημα, τὸ διϑνραμβικόν. * μιμητικὴν δὲ ἐκάλουν, δ ἧς 
ἐμιμοῦντο τοὺς ἐπὶ τῇ χλοπῇ τῶν iolov μερῶν 
ἁλισκομένους. λαμπροτέραν δὲ, ἣν ὠρχοῦντο yvuvol 
σὺν αἰσχρολογίᾳ. ἦν δὲ καὶ τὸ σχίστας ἕλκειν, σχῆμα 15 

ὀρχήσεως χορικῆς. ἔδει δὲ πηδῶντα ἐπαλλάττειν τὰ 
σκέλη. καὶ μὴν τραγικῆς ὀρχήσεως. τὰ σχήματα, σιμὴ 
χεὶρ, ὃ καλαϑίσκος, χεὶρ καταπρανὴς, ξύλου παράλη- 
Ψιρ, διπλῇ, ϑερμαύστρὶς, κυβίστῃσις, παραβῆναι. τέτ- 
ταρα. ὃ δὲ τετράκωμος, τὸ τῆς ὀρχήσεως εἶδος, oUx90 . 

οἶδα εἴ τι προσῆχον ἦν roig Oves τετραχώμοις, 

"οὗ ἦσαν, Πειραιεῖς, Φαληρεῖς, ᾿Οξυπετεῶνες, Θυμοι- 
τάδαι, καὶ τὰ λοιπά. . 

106 .. *KEOAAAION IE. 

Περὶ χοροῦ, χορευτοῦ, καὶ τῶν τοιούτων. 25 

Τούτοις δ᾽ ἂν προσήκοι χοροποιία, χοφοστασία, 
χορικὸν μέλος, χορεῦσαι, χορευτὴς, Gvyyogivrig , χο- 
ρηγὸς, χορηγία. χορήγιον ὁ τόπος, οὗ ἡ παρασχευὴ 
τοῦ χορηγοῦ. πρόσχορον δὲ, καὶ συγχορεύτριαν εἴρη- 
κε τὴν χορεύουσαν ᾿Δριστοφάνης. ἡγεμὼν χοροῦ, κο-80 
ρῳυφαῖος χοροῦ, χορολέχτης,. χοροποιὸς, διδάσκαλος, 

ὑποδιδάσκαλος, χοροδιδάσκαλος, δεξιοστάτης, ἀριστε- 

ροστάτης, λαιοστάτης, τριτοστάτης. καὶ τὴν γυναῖκα 
10702, τριτοστάτιν ᾿Δριστοφάνης καλεῖ, * παιδικὸς χορὸς, 

We y—— 
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ἀνδρικὸς, κωμικὸς, τραγικός. καὶ ἡμιχόριον δὲ, af 
διχορία, καὶ ἐντιχορία. ἔοικε δὲ ταὐτὸν εἶναι ταυτὶ 
τὰ τρίᾳ ὀνόματα. ὁπόταν γὰρ Ó χορὸς εἰς δύο διᾶιρε- 
ϑῇ, τὸ μὲν πρᾶγμα καλεῖται διχορία, ἑκατέρα δὲ μοῖ- 
ὅρα ἡμιχόριον. ἃ δὲ ἀντάδουσιν, ἀντιχορία. τριχορίαν 
δὲ Τυρταῖος ἔστησε, τρεῖς Δακώνων χοροὺς, χαϑ᾽ 
ἡλικίαν ἑκάστην, παῖδας, ἄνδρας, γέροντας. ἐπὶ δὲ yo- 
ροῦ, καὶ συμφωνία, καὶ συνῳδία, καὶ συναυλία. 
* xoi ἡ “μὲν εἴσοδος τοῦ χοροῦ, πάροδος καλεῖται. ἡ 108 

10 δὲ κατὰ χρείαν ἔξοδος, ὡς πάλιν εἰσιόντων, ustdova- 
σις. ἡ δὲ uev αὐτὴν εἴσοδος, ἐπιπάροδος. ἣ δὲ τελεία 
ἔξοδος, “ἄφοδος. καὶ ἐπεισόδιον δὲ iv δράμασι πρᾶ- 
γμα πράγματι συναπτόμενον. καὶ μέλος δέ τι ἐξόδιον, 
ὃ ἐξιόντες ἦδον. Μέρη δὲ χοροῦ, στοῖχος, ξυγός. καὶ 

1δ τραγικοῦ μὲν χοροῦ, ξυγὰ πέντε ἐκ τριῶν. καὶ στοῖ- 
χοι τρεῖς ix πέντε. πεντεκαίδεχα γὰρ ἦσαν ὁ χορός. 
*xal κατὰ τρεῖς μὲν εἰσήεσαν, εἰ κατὰ ξυγὰ γίγνοιτο! 09 
ἡ πάροδος. εἰ δὲ κατὰ στοίχους, ἀνὰ πέντε εἰσηήεσαν. 
ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ καϑ᾽ ἕνα ἐποιοῦντο τὴν πάροδον. ὃ 

30 δὲ κωμικὸς χορὸς τέτταρες καὶ εἴχοσιν οἵ χορευταὶ, 
ξυγὰ ἕξ. ἕκαστον δὲ ξυγὸν ἐκ τεττάρων. στοῖχοι δὲ 

. τέσσαρες, ἕξ ἄνδρας ἔχων ἕχαστος. ὁπότε μὲν ἀντὶ. 
τετάρτου ὑποκριτοῦ δέοι τινὰ τῶν χορευτῶν εἰπεῖν 
ἐν φδῇ, παρασχήνιον καλεῖται τὸ πρᾶγμα. " εἰ δὲ τέταρ- 110 

$5T0g ὑποκριτής τι παραφϑέγξαιτο, τοῦτο. παραχορήγη- 
μα ἐκαλεῖτο. καὶ πεπρᾶχϑαί φασιν αὐτὸ ἐν ᾿Ἵγαμέ- 
βνονι Αἰσχύλου. τὸ δὲ παλαιὸν ὁ τραγικὸς χορὸς 
πεντήκοντα ἦσαν , ἄχρι τῶν Εὐμενίδων Αἰσχύλου. 
πρὸς δὲ τὸν ὄχλον αὐτῶν τοῦ πλήϑους ἐχπτοηϑέντος, 

80 συνέστειλεν ὁ ὁ νόμος εἷς ἐλάττω ἀριϑμὸν τὸν χορόν. 

CKEOA44410N E. 1 

- Περὶ χορικῶν φσμάτώνν" 

᾿ Τῶν δὲ χορικῶν ἀσμάτων τῶν ᾿ κωμικῶν ἕν τι 
καὶ ἡ παράβασις, ὅταν ἃ ὃ ποιητὴς πρὸς τὸ ϑέατροι 

O 2 
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βούληται λέγειν, ὃ χορὸς παρελθὼν λέγει ταῦτα. ἐπι- 
εικῶς δὲ αὐτὸ ποιοῦσιν οἵ κωμῳδοποιηταί. τραγικὸν. 
δὲ οὐχ ἔστιν, ἀλλ᾿: Εὐριπίδης αὐτὸ πεποίηχεν ἐν πολ--: 
λοῖς δράμασιν. ἐν μέν γε ταῖς “ΖΙαναΐσι τὸν χορὸν. 
τὰς γυναῖκας ὑπὲρ αὐτοῦ τι ποιήσας παρειπεῖν, ἐκ- 5 
λαϑόμενος, ὡς ἄνδρας λέγειν ἐποίησε τῷ σχήματι. 
τῆς λέξεως τὰς γυναῖχας. καὶ Σοφοκλῆς δὲ αὐτὸ ἐκ 
τῆς πρὸς ἐκεῖνον ἁμίλλης ποιεῖ σπανιάκις, ὥσπερ ἐν 

119 Ἱππῶνι. * jc μέντοι παραβάσεως τῆς κωμιχῆς ἑπτὰ 
ἂν εἴη μέρη, κομμάτιον, παράβασις, μακρὸν, στρο-10 
φὴ; ἐπίῤῥημα, ἀντίστροφος, ἀντεπίῤδημα. ὧν τὸ uiv 
πομμάτιον, καταβολή τίς ἐστι βραχέος μέλους. ἡ δὲ 
παράβασις, ὡς τὸ πολὺ μὲν iv ἀναπαίστῳ μέτρῳ. si 
δ᾽ οὖν aci ἐν ἄλλῳ, ἀνάπαιστα τὸ ἐπίχλην ἔχει. τὸ 
δὲ ὀνομαζόμενον μακρὸν, ἐπὶ τῇ παραβάσει βραχὺ 15 
μελύδριόν ἐστιν, ἀπνευστὶ ἀδόμενον. τῇ δὲ στροφῇ ἐν 
πώλοις προσσϑείσῃ, τὸ ἐπίῤῥημα, ἐν τετραμέτροις ἐ- 
σάγεται. καὶ τῆς ἀντιστρόφου τῇ στροφῇ ἀντᾳσϑεί-. 
σης, τὸ ἀντεπίῤῥημα τελευταῖον ὃν τῆς παραβάσεως, 
iori τετράμετρα, οὐκ ἐλάττω τὸν ἀριϑμὸν τοῦ ἐπιῤ- 90 
ῥήματος. 

113 "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IZ. 

^ 

Περὶ ὑποκριτῶν ἢ ὑποκρίσεως. 

ἘΪσὶ δὲ ἀπὸ τούτων καὶ ὑποκριταὶ, καὶ ὑποκχρί- 
ὅεις, καὶ ἀντικρίσεις, καὶ ὑποκρίνασϑαι τὰ ἰαμβεῖα, 95 
διαθέσθαι, σχηματίσασϑαι, ῥῆσιν ἀποτεῖναι, ῥῆσιν 
διαπεράνασϑαι, εἶραι, συνεῖραι, ἀποτώδην, ἀπνευστὶ, 
ὑπορχήσασϑαι, ἐνδείξασϑαι, παρενδείξασϑαι., νεῦσαι» 

χλευάσαι, μορφάσαι, ὑποχρίσασϑαι, καὶ τὰ ὅμοια. 
: στιχομυϑεῖν δὲ ἔλεγον, τὸ παρ᾽ ἕν ἰαμβεῖον ἀντιλέ- go 

114γειν. καὶ τὸ πρᾶγμα, στιχομυϑίαν. * Εἴποις δ᾽ ἂν, βα- 
QUrovog ὑποχριτὴς» βομβῶν, περιβομβῶν, ληκυϑίξζων, 
λαρυγγίξων, φαρυγγίξων. καὶ βαφύφωνος δὲ, καὶ λε- 
πτόφωνος, καὶ γυναιχκόφωνος; καὶ στρηνόφωνοξ » καὶ, 

πος cC ác 
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ὅσα ἄλλα ἕν τοῖς περὶ φωνῆς εἴρηται. ἐναξυγῶσαι δὲ 
τὸ φϑέγμα ἔλεγον, καὶ ἀναπεπνῖχϑαι τὸ φθέγμα, καὶ 
᾿“καταπεπνῖχϑαι. καὶ ᾿Δριστοφάνης᾿ zv φησὶ, ̓ φϑέγξαι 
(0 τὴν φωνὴν desdtiuun" ἄνω. $ δ᾽ αὐτὸς, καὶ 

γόνοι c^ DAN T 
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CRURA ADM). dnoseinih: Pubeijg:: 

cov Ke σκευὴ μὲν ἡ τῶν ὑποχριτῶν, στολή. ἡ δ᾽ 
«Ut καὶ. σωμάτιον ἐχαλεῖτο. σχευοποιὸς δὲ, ὁ πρού- 

ιοωποποιός. καὶ ἔστιν εἰπεῖν, πρόσωπον, προσωπεῖον, 
peu Pm 7οῤγάνειον. 
20030 

- Περὶ ὐκωδυμάνων: καὶ ἐσθήτων vidé sid A- 
bu. δὺπὶ μικῶν καὶ λοιπῆς σχευῆς. 7o 

Kal τὰ ὑποδήματα, κόϑορνοι μὲν τὰ τραγικὰ καὶ 

duBdlag: ἐμβάται δὲ; τὰ κωμικά. “καὶ ἐσθῆτες μὲν τρα- 
VM “ποικίλον. οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο ὃ χιτών. * Τὰ 0:116 
᾿ξπιβλήματα; fvóric, βατραχὶς, χλανὶς, χλαμὺς διά- 
εἐχρυσος; χρυσόπαστος, φοινικὶξ, τιᾶρα, καλύπτρα, zu- 

φορακαλύπτρα, μίτρα, ἀγρηνόν" τὸ δ᾽ ἦν πλέγμα i$ 
dgio διχκτυῶδες περὶ πᾶν τὸ σῶμα, O. Τειρεσίᾳ ἔπε- 
- βάλλετο, ἤ τινι ἄλλῳ μαντικῇ. χόλπωμα, ὃ ὑπὲρ τὰ ποιχί- 

λα ἐνεδέδυντο οἵ "drptig, “καὶ ̓ Δγαμόμνονες, καὶ ὅσοι τοι- 
οὔτοι. ἐφαπτὶς, συστρεμμάτιόν τι φοινικοῦν, 4 ποῦ- 

οα φυροῦν, ὃ -— τὴν χεῖρα εἶχον οἱ πολεμοῦντες, ἢ οἵ 
ϑηρῶντες. * ὃ Ób χροχωτὸς, ἱμάτιον. “ιόνυσος 0:117 
αὐτῷ ἐχρῆτο, καὶ μασχαλιστῆρυ ἀνϑεινῷ, καὶ 9ugdo. 
οἵ δὲ ἐν δυστυχίαις ὄντες ἢ λευχὰ δισπινῆ εἶχον, μά- 

d. λιστα οἵ φυγάδες, ἢ φαιὰ, ἢ μέλανα, ἢ: μήλυναι, ἢ 
8ογλαύχινα. ῥάχια δὲ, Φιλοχτήτου ἡ στολὴ κοὶ Τηλέ- 

"wow. καὶ νεβρίδες δὲ, καὶ διφθέραι, καὶ μάχαιραι, 
καὶ σκῆπτρα, καὶ δόρατα, χαὶ τόξα, καὶ φαρέτρα, 
αὶ χηρύχεια; zeli ῥύπαλα, καὶ λεοντῆ, καὶ παντευχίω, 
“μέρη. τραγικῆς ἀνδρείας δχευῆς. ᾿γυναιζείας δὲ, συρ-118 



τὸς. πορφυροῦς;. παράπηχυ. λευκὸν, τῆς βὰσιλευούσης. 
«τῆς δὲ ἐν συμφορᾷ, ὃ μὲν συρτὸς,. Ao τὸ δὲ ἐπίβλημα, 
.γλαυκὸν, ü μήλινον. ἡ δὲ Σατυριϊζὴ ἐσθὴς, νεβρὶς, αἰγῆ, 

ἣν ? καὶ ἰξάνην ἐκάλουν, καί τραγῆ;; καὶ που καὶ παρδαλῆ 
ὑφασμένη.᾽ καὶ τὸ ϑήραιον τὸ “Ἱιονυσιᾶκόν.. xul χλα-5 
νὶς ἀνϑεινή. καὶ φοινικοῦν ἱμάτιον. καὶ χορταῖος, χι- 

δ τῶν δασὺς, ὃν οἵ Σειληνοὶ. φοροῦσι. "Key δὲ ἐ- 
σϑὴς, ἐξωμίς. ἔστι δὲ χιτὼν λευκὸς, ἄσημος, κατὰ τὴν 

119 ἀριστερὰν πλευρὰν ῥαφὴν οὐχ ἔχῶὼν - “γερόντων δὲ 
“φόρημα. καμπύλη, goi, 3 μελαμπόρφυρον ἵμά-10 
τιον, φόρημα. νεωτέρων. πήρα, βακτηρία, διφϑέρα, 
ἐπὶ τῶν ἀγροίκων. καὶ πορφυρᾷ. δὲ ἐσθῆτι. ἐχρῶντο, 
οἱ νεανίσχοι. οἵ δὲ παράσιτοι, μελαίνῃ, ἢ φαιᾷ. πλὴν 
ἐν Σικυωνίῳ, λευκῇ, ὅτε μέλλει γαμεῖν ὁ παράσιτος. 
Τῇ δὲ τῶν δούλων ἐξωμίδι καὶ ἱματίδιόν τι πρόσ-15 
χειται λευκὸν, ὃ ἐγκύμβωμα λέγεται, ἢ ἐπίῤῥημα. 
 Tà δὲ μαγείφῳ, διπλῆ, ἄγναπτος ἡ ἐσϑής: Ἢ δὲ γυει 
“ναικῶν, ἐσϑὴς oput, ἡ μὲν τῶν γραῶν, μηλίνη,, ἡ 

1204 ἀερίνη, πλὴν ἱερειῶν. ταύταις. δὲ, λευκή. "Αἱ δὲ μα- 
᾿στροποὶ, ἢ μητέρες ἑταιρῶν, ταυνίδιόν τουπορφυροῦν 20 
περὶ τὴν. κεφαλὴν ἔχουσιν... Ἢ δὲ τῶν; wi s υλευχὴ, 
-ἢ βυσσίνη.. Ἐπικλήρων δὲ, λευκὴν κροσσωτή. llogvo- 
βοσχοὶ δὲ; χερῶν βαπτῷ, καὶ ἀνϑεινῷ .-περιβολαίῳ 
ἐνδέδυνται,. xci ῥάβδον εὐθεῖαν φέρουσιν" ἄρεσχος 

καλεῖται ἥδε ἡ ῥάβδος. Τοῖς δὲ παρασίτοις πρόδε- 95 
στι καὶ στλεγγὶς,. χαὶ λήκυϑος. ὡς τοῖς. 'ἀγροίχοις λα- 
LAU ἐνίαις δὲ γυναιξὶ, καὶ παράπηχυ, καὶ συμ-, 
μετρία, ὅπερ ἐστὶ χιτῶν ποδήφης, ἁλουργὴς. eim? 

ii E "KEOA44410N 18. 

Περὶ ϑεάτρου καὶ τῶν περὶ αὐτό. m 80 

3 . Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ ϑέατρον. οὐ μικρὸν μέρος iei 

τῶν “βουσιχῶν, αὐτὸ μὲν ἂν εἴποις ϑέατρον, καὶ zhio- 
ψυσιακὸν ϑέατρον, καὶ “ηναϊχόν. καὶ τὸ πλῆϑος, ϑεα- 

τᾶς. E ᾿Δριστοφάνης δὲ συνϑεάτριαν εἴρηκεν. ὥστ᾽ 
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οὐ ϑεατὴν μόνον εἴποι τις ἂν, ἀλλὰ καὶ ϑεάτριαν., 
χοτὰ δὲ Πλάτωνα, καὶ ϑεατροκρατίαν. τοὺς δ᾽ ἀνὰ- 
βαϑμοὺς, καὶ βάϑρα, καὶ ἕδρας, καὶ ἐδώλια.  xel. 

y τὸ συγκαϑίζειν. πρῶτον. [3 ξύλον, ἡ 
ϑπροεδρία, “μάλιστα μὲν δικαστῶν. ἐφ᾽ ὧν καὶ τὸν. 
πρῶτον καϑίζοντα, πρωνόβαϑρον Ἐπικράτης φησὶν 
ὁ κωμῳδοδιδάσκαλος. β Idus. à' dv καὶ ἐπὶ $:4-122 
τρου κατὰ χρῆσιν λέγοιτο. τὸ μέντοι τὰ ἑδώλια ταῖς 
πτέρναις. καταχρούειν, πτερνοκοπεῖν᾽ ἔλεγον. ἐποίουν 

Ιοδὲ τοῦτο, ὁπότε τινὰ ἐκβάλοιεν. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ κλώ- 
ξεῖν, καὶ συρίττειν. ἐχαλεῖτο δὲ τι καὶ βουλευτικὸν. 
μέρος τοῦ ϑεάτρου, xci ἐφηβικόν. ἔξεστι δὲ καὶ τὸ 
παραπέτασμα, αὐλαίαν καλεῖν, ἱὙπερίδου εἰπόντος ἐν 
τῷ κατὰ Πατροκλέους, οἵ δὲ ἐννέα ἄρχοντες εἱστιῶντο 

tr τῇ Je περιφραξάμενοί τι μέρος αὐτῆς αὐλαίαις. 

Aui dol * Περὶ μερῶν ϑεάτρου. 123 

Mri ϑεάτρου, καὶ zvAlg, καὶ vog, καὶ κα- 

ὄμως Ἀερκίδες,. σκηνὴ, ὀρχήστρα, λογεῖον, προσχή- 
- VLOY': παρασχήνια, ὑποσκήνια. καὶ σκηνὴ μὲν, ὑποχρι- 
Ξοτῶν ἴδιον. ἡ δὲ ὀρχήστρα, τοῦ χοροῦ, iv y καὶ ἡ; 

ϑυμέλη, εἴτε βῆμά τι οὖσα, εἴτε βωμὸς. ἐπὶ δὲ τῆς 
σκηνῆς καὶ ἀγυιεὺς ἔκειτο βωμὸς πρὸ τῶν ϑυρῶν. 
καὶ τράπεξα, πέμματα ἔχουσα, ἣ ϑεωρὶς ὠνομάξετο, ἢ ϑυ- 

- egg. Ἐλεὸς δ᾽ ἦν τράπεξα ἀρχαία, ἐφ᾽ ἣν x Θεδπίδορ. 
25 εἷς τις ἀναβὰς τοῖς χορευταῖς ἀπεχρίνατο. "τὸ δὲ ὑ-194 

ποόσχήνιον. κίοσι, xol ἀγαλματίοις ἐκεκόσμητο, πρὸς 
τὸ ϑέατρον τετραμμένον, ὑπὸ τὸ λογεῖον κείμενον. 
τριῶν δὲ τῶν κατὰ τὴν σκηνὴν ϑυρῶν ἡ μέση μὲν, 

- βασίλειον, ἢ σπήλαιον, ἢ oixog ἔνδοξος, ἢ πᾶν τὸ 
80 πρωταγωνιστοῦν τοῦ δράματος. ἢ δὲ δεξιὰ, τοῦ δευ- 

τεραγωνιστοῦντοξ. καταγώγιον. ἡ δὲ ἀριστερὰ, ἢ τὸ 
εὐτελέστατον ἔχει πρόσωπον, ἢ ἱερὸν ἐξηρημωμένον, 
ἢ, ἄοικός ἐστιν. * iv δὲ τραγῳδίᾳ ὴ μὲν δεξιὰ ϑύρα, 125 

— ξενῶν ἐστιν. εἰρχτὴ δὲ, ἡ λαιά. τὸ δὲ χλίσιον iv κω- 
85 μῳδίᾳ παράκειται παρὰ τὴν οἰκίαν, παραπετάσματι 
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δηλούμενον. καὶ ἔστι μὲν σταϑμὸς ὑποζυγίων: καὶ of 
ϑύραι αὐτοῦ μείξους δοκοῦσι, καλούμεναι. κλισιάδες, 
πρὸς τὸ καὶ τὰς ἁμάξας εἰσελαύνειν, καὶ τὰ σκευοφό- 
θα. ἐν δὲ ᾿Δντιφάνους — D ἐργαστήριον. , 
γέγονε τὸ καλούμενον κλίσιον: 8 πρότερόν ποτ᾽ ἦνδ᾽ 
τοῖς &É ἀγροῦ βουσὶ σταϑμὸς, καὶ τοῖς ὄνοις, πεποί- 

126 ocv ἐργαστήριον. * παρ᾽ ἑχάτερα δὲ τῶν δύο ϑυρῶν 
τῶν περὶ τὴν μέσην, ἄλλαι δύο εἶεν ἂν, μία ἑκατέρω- 

Ocv, πρὸς ἃς ob περίακτοι συμπεπήγασιν: ἡ uiv δε- 
ξιὰ, τὰ ἔξω πόλεως δηλοῦσα, ἡ δ᾽ ἀριστερὰ, τὰ ἐκ10 
πόλεως. μάλιστα τὰ ix λιμένος. καὶ ϑεούς τὲ ϑαλατ- 
τίους ἐπάγει, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ἐπαχϑέστερα ὄντα ἡ 
μηχανὴ φέρειν ἀδυνατεῖ. εἰ δὲ ἐπιστρέφοιεν αἱ περία- 
χτοι, ἡ δεξιὰ μὲν ἀμείβει τόπον" ἀμφότεραι δὲ χῶὥ- 
ραν ὑπαλλάττουσι. τῶν μέντοι παρόδων ἡ μὲν δεξιὰ 15 

127 ἀγρόϑεν, ἢ ἐκ λιμένος, ἢ ἐκ πόλεως ἄγει" " οἱ δὲ ἀλ- 
λαχόϑεν πεζοὶ ἀφικνούμενοι, κατὰ τὴν ἑτέραν εἰσία- 
σιν. εἰσελϑόντες δὲ κατὰ τὴν ὀρχήστραν, ἐπὶ τὴν σκη- 
νὴν διὰ χλιμάκων ἀναβαίνουσι. τῆς δὲ κλίμακος οὗ 
βαϑμοὶ, κλιμακτῆρες καλοῦνται. εἶεν δ᾽ ἂν τῶν ἐκ30 
ϑεάτρου καὶ ἐκκύχλημα, καὶ μηχανὴ, καὶ ἐξώστρα, 
καὶ σκοπὴ, καὶ τεῖχος, καὶ πύργος, καὶ φρυκχτώριον, 
καὶ διστεγία, καὶ κεραυνοσχοπεῖον; καὶ βροντεῖον, 
καὶ ϑεολογεῖον, “καὶ γέρανος, xci αἰῶραι, καὶ κατα- 
βληματα, καὶ ἡμικύκλιον, καὶ σεῤυρεῖνον καὶ ἡμιστρό- 35 

128 quor, καὶ χαρώνιοι κλίμακερ , καὶ ἀναπιέξόματα. * xol 

τὸ uiv ἐκκύχλημα, ἐπὶ ξύλων, ὑψηλὸν βάϑρον, ᾧ ἐ- 
πίκειται ϑρόνος. δείκνυσι δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τὴν σχηνὴν 
ἐν ταῖς οἰχίαις ἀπόῤῥητα πραχϑέντα. καὶ τὸ ῥῆμα 
τοῦ ἔργου καλεῖται ἐγκυκλεῖν. ἐφ᾽ οὗ δὲ εἰσάγεται 80 
τὸ ἐγκύκλημα, εἰσχύχλημα ὀνομάξεται. καὶ χρὴ τοῦτο 
νοεῖσϑαι x«9" ἑκάστην ϑύραν. οἱονεὶ, καϑ᾽ ἑκάστην 
οἰχίαν. ἡ μηχανὴ δὲ ϑεοὺς δείκνυσι, καὶ ἥρωας 
τοὺς iv ἀέρι, Βελλεροφόντας, ἢ Περσεῖς. καὶ κεῖταν 
κατὰ τὴν ἀριστερὰν πάροδον, ὑπὲρ τὴν σχηνὴν τὸ ὕ-85 

129 ψος. "ὃ δὲ ἐν τραγῳδίᾳ μηχανὴ, τοῦτο iv κωμῳδίᾳ 
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κράδη. δῆλον δὲ ὅτι συκῆς ἔστι μίμησις. κράδην γὰρ . 
τὴν συκῆν καλοῦσιν οἱ ᾿Αττικοί. τὴν δὲ ἐξώστραν 
ταυτὸν τῷ ἐγκυχλήματι νομίξουσιν. ἡ σκοπὴ δὲ πε- 
ποίηται κατασχόποις, ἢ τοῖς ἄλλοις ὅσοι προσκοποῦ- ᾿ 

56ι. καὶ τὸ τεῖχος, καὶ ὁ πύργος, ὡς ἀπὸ ὕψους ἰδεῖν. 
0 δὲ φρυχτώριον τῷ ὀνόματι δηλοῖ τὸ ἔργον. ἡ δὲ 
διστεγία, ποτὲ μὲν ἐν οἴχῳ βασιλείῳ, διῆρες δωμά- 
τιον, οἷον ἀφ᾽ οὗ iv Φοινίσσαις ἡ ᾿άἀντιγόνη βλέπει 
τὸν στρατόν" ποτὲ δὲ κέραμος, ἀφ᾽ οὗ xci βάλλουσι 

τοτῷ κεράμῳ. *iv δὲ κωμῳδίᾳ ἀπὸ τῆς διστεγίας πορ-180 
νοβοσκοί, τινες κατοπτεύουσι, ἢ γραΐδια ἢ γύναια za- 
ταβλέπει. κεραυνοσκοπεῖον δὲ καὶ βροντεῖον, τὸ μέν͵ 
ἐστι περίαχτος ὑψηλή" τὸ δὲ βροντεῖον, ὑπὸ τὴν σχή. 
νὴν ὄὕπισϑεν, ἄσχοι ψήφων ἔμπλεοι διωκόμενοι φέ- 

1όθονται κατὰ χαλκωμάτων. ἀπὸ δὲ. τοῦ ϑεολογείου, 
“ὄντος ὑπὲρ τὴν σκηνὴν, ἐν ὕψει ἐπιφαίνονται ϑεοὶ, ὡς ὃ 
Ζεὺς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν ἐν ΨΨυχοστασίᾳ. ἡ δὲ γέρα- 
vog μηχάνημά τί ἐστιν ἐκ μετεώρου καταφερόμενον, 

ἐφ᾽ ἁρπαγῇ σώματος, ᾧ κέχρηται ἡ Ἠὼς ἁρπάξουσα 
2070 σῶμα τοῦ Μέμνονος. "αἰώρας δ᾽ ἂν εἴποις τοὺς 131 
χάλως, 0L κατήρτηνταν ἐξ ὕψους. ἀνέχειν τοὺς ἐπὶ 
τοῦ ἀέρος φέρεσθαι δοκοῦντας ἥρως ἢ ϑεούς. xc. 
ταβλήματα δὲ, ὑφάσματα, ἢ πίνακες ἦσαν, ἔχοντες 
γραφὰς, τῇ χρείᾳ τῶν δραμάτων προσφόρους" κατέ- 

φοβάλλετο δὲ ἐπὶ τὰς περιάλτους, ὄρος δεικνύντα, ἢ 
- άλατταν, ἢ ποταμὸν, ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. τῷ δὲ j- 
μικυχλίῳ, τὸ μὲν σχῆμα, ὄνομα" ἡ δὲ ϑέσις, κατὰ τὴν 
ὀρχήστραν" “ἡ δὲ χρεία, δηλοῦσα πόῤῥω τινὰ τῆς πό- 139 
λεῶς τόπον, ἢ τοὺς ἐν ϑαλάττῃ νηχομένους. ὥσπερ 

βϑ0καὶ τὸ στροφεῖον, ὃ τοὺς ἥρως ἔχει, τοὺς εἰς τὸ 
ϑεῖον μεθϑεστηκότας, ἢ τοὺς ἐν πελάγει, ἢ) πολέμῳ τε- 

λευτῶντας. αἵ δὲ χαρώνιοι κλίμακες, κατὰ τὰς ἐκ τῶν 
ἑδωλίων καθόδους κείμεναι. τὰ εἴδωλα ἀπ᾽ αὐτῶν 
ἀναπέμπουσι. τὰ δὲ ἀναπιέόσματα, τὸ μέν ἐστιν ἐν 

$57] σχηνῇ, ὡς ποταμὸν ἀνελθεῖν, jj τι τοιοῦτον πρόσ- 
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. ὦπόν, τὸ δὲ περὶ τοὺς AMEN dg Deis " 
— Ἐριννύες." 

133 - | * Περὶ σροσώπων —' 

᾿Αλλὰ μὴν καὶ πρόσωπα, τὰ μὲν τραγικὰ" dy i dv 
ξυρίας ἀνὴρ, Atvaóg, σπαρτοπόλιορ. μέλας. ἀνὴρ, ἀ- 5 

νὴρ ξανϑὸς, ἀνὴρ ξανϑότερος. οὗτοι μὲν γέροντες. “Ὃ 
δὲ ξυρίας, πρεσβύτατος τῶν γερόντων, λευκότατος 
τὴν κόμην, προσκείμεναν. τῷ ὄγκῳ αἱ τρίχες. ὄγκος δὲ 

Ceu τὸ ὑπὲρ τὸ πρόσωπον ἀνέχον εἰς ὕψος, Aefoo- 
εἰδεῖ τῷ σχήματι. τὸ δὲ γένειον, ἐν χρῷ κονρέας ἐστὺν:1Ο 

1346 βυῤέαρ; ἐπιμήχης ὧν τὰς παρειάς. * O δὲ λευκὸς 
dvyo; πᾶς. μέν ἐστι πολιὸς, βόστρυχοε δὲ περὶ τὴν 
κεφαλήν: καὶ τὸ γένειον πεπηγὸς; αὶ καὶ προπετὴς ὀφρῦς. 
καὶ παράλευχον᾽ τὸ χρῶμα. ὁ δὲ ὄγκος, βραχύς. "O 
y& μὴν σπαρτοπόλιος δηλοῖ μὲν τὴν τῶν πολιῶν qU-15 | 
σιν, μέλας δὲ ἐάτι καὶ ὕπωχρος. Θ᾽ δὲ μέλας ἀνὴρ, 
ἐπὸ μὲν τῆς χροιᾶς ἔχων τοὔνομα, οὖλος δὲ τὸ γένευ: 
ov, χαὶ τὴν χόμην, τραχὺς τὸ πρύσωπον, xui μέγας. 

18509 ὄγκος. " O' δὲ ξανϑὸς ἀνὴρ ξανϑοὺς ἔχει βοστρύ- ὁ 
χους, καὶ ὄγκον ἥττω, καὶ ἔστιν εὔχοους. O δὲ É«v-20 
ύτερος, τὰ μὲν ἄλλα ὅμοιος, ὕπωχρος δὲ μᾶλλον; 
καὶ δηλοῖ νοσοῦντας. τὰ δὲ νεανίσχων πρόσωπα; πάγ-: 
χρηστος, οὖλος, πάρουλος, ἁπαλὸς, πιναρὸς, δεύτε- 
Qog πιναρὸς, ὠχρὸς, πάρωχρος. Ὃ δὲ πάγχρηστος, 
πρεσβύτατος τῶν νεανίσκων, ἀγένειος, εὔχρους, μελαι- 35 

156vóusvoc, δασεῖα: καὶ μέλαιναν eb τρίχες. *'O δὲ οὖ- 
Aog, ξανϑὸς, ὑπέρογχος. αἵ τρίχες τῷ ὕγχῳ προσπε- 
πήγασιν, ὀφρύες ἀνατέτανται,, βλοσυρὸς τὸ εἶδος. Ὃ 
δὲ πάρουλος, τἄλλα ἐοικῶς τῷ πρὸ αὐτοῦ, μᾶλλον 
vecvíta. 'O δὲ ἁπαλὸς, βοστρύχοις ξανϑὸς . λευκό- 80 
χρους, φαιδρὸς, πρέπων ϑεῷ καλῷ. 'O δὲ πιναρὸς, 
ὀγχώδης, ὑποπέλιδνος., κατηφὴς, δυσπινὴς, ξανϑοκχό: 
pgs, ξανϑῃ κόμῃ ἐπικομῶν. 'O δὲ δεύτερος πιναρὸς 
τοσοῦτον τοῦ προτέρου ἰσχνότερος, ὅσον καὶ νεώτε- 

1379og x«i ἐπίχομος. "'O δὲ ὠχρὸς φρυγανός ἐστι ταῖς 35 
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σαρξὶ, καὶ ̓ περίκομοβ» ὑπόξανϑος; νοσώδης τὴν χρό- δὶ 
τἂν, οἷος εἰδώλῳ, ἢ τραυματίᾳ πρέπειν. Ὃ δὲ πάρω- 
ιχρὸς τὰ μὲν ἄλλα οἷος ὁ πάγχφηστος" ὠχριᾷ δὲ, 
᾿ὡς νοσοῦντα, ἢ ἐρῶντα δηλοῦν. Τὰ μέντοι τῶν ὃε- 

'“δραπόντων πρόσωπά, διφϑερίᾳς, σφηνοπώγων, dvicv- 
4uog. Ὁ μὲν διφϑερίας, ὄγκον ovx ἔχων," 'περίκρανον 

«ἔχει, καὶ τρίχας ἐκτενισμένας λευκὰς, πρόσωπον ὕπω- 
᾿χρόν τε καὶ ὑπόλευχον; καὶ μυχτῆρα τραχὺν, ἐπισχύν- 
Ψιὸν μετέωρον, ὀφθαλμοὺς σκυϑρωπούς. "ὕπωχρος δ᾽ 188 

.10 ἐστὶ καὶ τὸ γένειον. προπαλαίτερος. Ὃ δὲ σφηνοπώ. 
ov, ἀχμάξει, ̓ χαὶ ὄγκον ὑψηλὸν ἔχεε καὶ πλατὺν; 
κοιλαινόμενον ἐν τῇ περιφορᾷ. ξανϑὸρ, τραχὺς. dpv- 

ϑρὸς, πρέπων. ἀγγέλῳ. 'O δὲ ἀνάσιμος, ὑπέρογκος, 
ἰξανϑὺς, ἐκ μέσοὐ -ἀνάτέτανται αἱ τρίχεβ, ἀγένειός 1. 

15 στιν, ὑπέρυϑοος. xci οὗτός ἀναγγέλλει. Ἑὰ δὲ" τῶν 
«γυναικῶν πρόσωπα, πολιὰ κατάκομος, γραΐδιον ἐζεύ- 

υϑερον; ᾿γραΐδιον. οἰχετικὸν, μεσόκουρος, διφϑερῖτες,. 
κατάχομος, ὠχρὰ, πρόσφατος, πούριμος. παφϑένος. 
"Ἢ μὲν πολιὰ κατάκομος, ὑπὲρ τὰς ἄλλας τήν τε ἡ- 189 
-— καὶ τὴν ἀξίωσιν, λευχόκομος, μετρία τὸν ὄγκον, 

- ὕὐπωχρος. πάλαι δὲ παράχρωμος ἐκαλεῖτο. Τὸ δ᾽ ἐλεύ- 

— φβερον, gipefüjov, ὑπόξανϑον τὴν χροιὰν xe τὴν πολι- 
Qv, μικρὸν ὄγκον ἔχον, μέχρι τῶν κλειδῶν ai τρίχες, 
-ὑποφαίνει συμφοράν. Τὸ δὲ οἰκετικὸν γραΐδιον, περί- 

3όκρανον ἐξ ἀρνακίδων ἀντὶ ὄγκου ἔχει. xol ῥυσσόν ἐ- 
ὅτι τὰς σάρκας. Τὸ δὲ οἰκετικὸν μεσόχουρον, καὺ 

τ βραχὺς ὄγκος, χούα λευχὴ, πάφωχρος, οὐ πάντα πο- 

div... * H. 0$ δυφϑερῖτις; νεωτέρα ἐκείνης, καὶ 0yzovi40 
οὐχ ἔχει. 'H δὲ κατάκομος ὠχρὰ, μέλαινα τὴν κόμην, 

80 βλέμμα λυπὴρόν. τὸ δὲ χρῶμα ἐκ τοῦ ὀνόματος. Ἢ 
«δὲ μεσόχουρος ὠχρὰ, ὁμοία τῇ κατακόμῳ, πλὴν ὅσα 

^ ἐκ μέσου χέκαρται. 'H δὲ μεσύκουρος πρόσφατος, τὴν 
μὲν χουῤὰν ἔχει. κατὰ τὴν πρὸ αὐτῆς" οὐκ ἔχεν δὲ 
xard τὴν ὠχρότητα. ᾿Η δὲ κυύριμος παρϑένος ἀν- 

85τὶ ὄγχου ἔχει τριχῶν κατεψημένων, διάκρισιν. καὶ βρα- 
χέα ἐν κύχλῳ περικέκαρται: ὕπωχρος δὲ τὴν χρίαν- 
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141*"H óà ἑτέρα χούριμος παρϑένος, τὰ ἄλλα ὁμοίως, 
πλὴν τῆς διακρίσεως καὶ τῶν κύκλῳ βοστρύχων, ὡς 
ἐκ πολλοῦ δυστυχοῦσα. Ἢ δὲ κόρη, νεαρὸν πρύσω- 
πον, οἷον ἂν “Ζαναῖς γένοιτο ἢ ἄλλη παιδίσκη, Τὰ 
δὲ ἔνσκευα πρόσωπα, ᾿Δχταίων ἐστὶ κερασφόροξ, ἢ5 
Φινεὺς τυφλὸς, ἢ Θάμυρις, τὸν μὲν ἔχων γλαυκὸν 
ὀφθαλμὸν, τὸν δὲ μέλανα. ἢ “ἄργος πολυόφϑαλμος, 
y Τυρὼ πελιδνὴ τὰς παρειὰς παρὰ Σοφοκλεῖ. τοῦτο δ᾽ 
ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς Σιδηροῦς πληγαῖς πέπονθεν: ἢ EU(z- 
ac ἡ Χείρωνος, ὑπαλλαττομένη εἰς ἵππον παρ᾽ Εὐριπίδῃ. 10 

1459" ᾿ἀχιλλεὺς ἐπὶ Πατρόχλῳ ἄκοσμος. ἢ ̓ Δἀμυμώνη, ἢ πὸ- 
᾿ς ἱφαμὸς, ἢ ὄρος, ἢ Γοργὼ, ἢ δίκη, ἢ ϑάνατος, ἢ ἔ- 

'ριννὺς, ἢ λύσσα, ἢ οἶστρος, ἢ ὕβρις, ἢ Κένταυρος, 
4j Τιτὰν, ἢ ΓΓίγας, ἢ ᾿Ινδὸς, ἢ Τρίτων. τάχα δὲ καὶ 
0A, καὶ Πρίαμος, καὶ Πειθὼ, καὶ Μοῦσαι, καὶ 15 
ἴθραι, xci Μιϑάκου νύμφαι, καὶ Πλειάδες, καὶ ἀ- 
πάτη, καὶ μέϑη; καὶ ὄκνος, καὶ v ἀλλὰ ταῦτα 
μὲν εἴη καὶ κωμικά.. y 4 

^ xU i i17 

Περὶ προσώπων Xavwpirdiéts box wal 0e 

Σατυρικὰ δὲ πρόσωπα, Σάτυρος πολιὸς, Xuürv-90 

gog γενειῶν, Σάτυρος ἀγένειος, Σειληνὸς πάππος: τὰ 
δ᾽ ἄλλα, ὅμοια τὰ πρόσωπα, πλὴν ὅσοις ἐκ τῶν ὀνὸ- 
μάτων at παραλλαγαὶ δηλοῦνται, ὥσπερ καὶ ὁ πάπ- 
πὰς ὃ Ζειληνὸς τὴν ἰδέαν ἐστὶ ϑηριωδέστερος. 

143 * Περὶ προσώπων χωμιπῶν. »ot 96 

Τὰ δὲ χωμικὰ πρόσωπα, τὰ μὲν τῆς παλαιᾶς κω- 
μῳδίας, ὡς ἐπιπολὺ τοῖς προσώποις ὧν ἐκωμῴδουν 
ἀπεικάξετο; ἢ ἐπὶ τὸ γελοιότερον ἐσχημάτιστο. Τὰ δὲ 
τῆς νέας, πάππος πρῶτος, πάππος ἕτερος, ἡγεμὼν, 
πρεσβύτης μαχροπώγων, ἢ ἐπισείων, 'Egucvttog, σφη-80 
ψοπώγων, “υχομήδειος, πορνοβοσχὸς, Ἑρμώνειος 
δεύτερος. οὗτοι μὲν γέροντες. 'O μὲν πρῶτος πάπ- 
zog, πρεσβύτατος, ἐν χρῷ κουρίας, ἡμερώτατος τὰς 
ὀφρῦς, εὐγένειος, ἰσχνὸς τὰς παρειὰς, τὴν ὄψιν χα- 
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vis, λευχὸς τὸ χρῶμα, τὸ πρόσωπον, τὸ μέτωπον 
ὑπόφαιδρος. *'O δ᾽ ἕτερος πάππος, ἰσχνότερος, καὶ 144 

ἐντονώτερος τὸ βλέμμα, καὶ λυπηρὸς, ὕπωχρος, εὐγέ- 
vé&oc, πυρσόϑριξ, ὠτοκαταξίας. 'O δὲ ἡγεμὼν, πρεσ- 

σβύτης, στεφάνην τριχῶν περὶ τὴν κεφαλὴν ἔχων, ἐπί- 
γρυπος, πλατυπρόσωπος, τὴν ὀφρὺν ἀνατέταται τὴν 
δεξιάν. .Ο δὲ πρεσβύτης, μακροπώγων, καὶ ἐπισείων, 
στεφάνην τριχῶν περὶ τὴν κεφαλὴν ἔχων, εὐπώγων 
ἐστὶ, καὶ οὐκ ἀνατέταταν τὰς ὀφρῦς, νωϑρὸς δὲ τὴν 

τὸ ὄψεων. ᾽Ο δὲ Ἑρμώνειος, ἀναφαλαντίας, εὐπώγων, ἀ- 
νατέταται τὰς ὀφρῦς, τὸ βλέμμα δριμύς. * O δὲ πορ- 145 
νοβοσχὸς τἄλλα μὲν ἔοικε τῷ “υκομηδείῳ, τὰ δὲ . 
χείλη ὑποσέσηρε, καὶ συνάγει τὰς ὀφρῦς, καὶ ἀνα- 
φαλαντίας ἐστὶν, ἢ φαλακρίς. Ο δὲ δεύτερος Ἑρμώ- 

τόνείος, ἀπεξυρημένος ἐστὶ καὶ σφηνοπώγων. “Ο δὲ 
σφηνοπώγων, ἀναφαλαντίας, ὀφρῦς ἀνατεταμέναι, 
ὀξυγένειος, ὑποδύστροπος. Ὁ δὲ “Τυκομήδειορ, οὖ- 
λοπώγων, μακρογένειος, ἀνατείνει τὴν ἑτέραν ὀφρὺν, 
πολυπραγμοσύνην παρενδείκνυται. * Τὰ ὃὲ τῶν νεανί- 146 

$04xQv, πάγχφρηστος γεανίσχος, μέλας νεανίσκος, οὖλος 
γεανίφχος, ἁπαλὸς, ἄγφοικος, ἐπίσειστοςγ) δεύτερος 
κόλαξ, παράσιτος, εἰκονικὸς, Σικελικός. 'O μὲν πάγ- 
χρηστος, ὑπέρυϑρος, γυμναστικὸς, ὑποκεχρωσμένος, 
ῥυτίδας ὀλίγας ἔχων ἐπὶ τοῦ μετώπου, καὶ στεφάνην 

φοτριχῶν, ἀνὰατεταμένος τὰς ὀφρῦς. 'O δὲ μέλας νεανί- 
6xog, νεώτερος, καϑειμένος τὰς ὀφρῦς, πεπαιδευμέ- 
vO, ἢ φιλογυμναστῇ ἐοικώς. "'Ο δὲ οὖλος νεανίσκος,147 
καλὸς, νέος, καὶ ὑπέρυϑρος τὸ χρῶμα. «i δὲ τρίχες, 
κατὰ τοὔνομα. ὀφρῦς ἀνατέτανται, καὶ ῥυτὶς ἐπὶ τοῦ 

δομετώπου μία μόνον. Ὃ δὲ ἁπαλὸς νεανίσχος, τρίχας 
μὲν κατὰ τὸν πάγχρηστον, πάντων δὲ νεώτατος, λευ- 
κὸς, σκιατραφίας, ἁπαλότητα δηλῶν. Τῷ δὲ ἀγροίχῳ τὸ 
μὲν χρῶμα μελαίνεται, τὰ δὲ χείλη πλατέα, καὶ ἡ Poeno 
xal στεφάνη τριχῶν. Τῷ δὲ ἐπισείστῳ. στρατιώτῃ ὄντ 

85 καὶ ἀλαξόνι, καὶ τὴν χροιὰν μέλανι, καὶ τὴν κόμην, L 
πισείονται αἱ τρίχες. ὥσπερ χαὶ τῷ δευτέρῳ ἐπισεί- 
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148610, ἁπαλωτέρῳ ὄντι, καὶ ξανϑῷ τὴν κόμην. * Kó- 
Aat δὲ, καὶ παράσιτος, μέλανες, οὐ μὴν ἔξω παλαί- 
ότρας, ἐπίγρυποι» συμπαϑεῖς. Τῷ δὲ παρασίτῳ μᾶλ-. 
λον κατέακται τὰ ὦτα, καὶ φαιδρύτερύς ἐστιν, ὥσπερ ὃ 
κόλαξ. ἀνατέτακε δὲ κακοηϑέστερον τὰς ὀφρῦς. Ὃ δὲϑ 
εἰκονικὸς ἔχει μὲν ἐμπεπαρμένας τὰς παρειὰς, καὶ ἀ- 
ποξυρᾶται τὸ γένειον. εὐπάρυφος δ᾽ ἐστὶ καὶ ξένος. 
Ὃ δὲ Σικελικὸς παράσιτός ἔστι τρίτος. Τὰ δὲ δού- 

λων πρόσωπα κωμικὰ, πάππος, ἡγεμὼν, 'ϑεράπων, 
κάτω τριχίας, ἢ κάτω τετριχωμένος, ϑεράπων οὗλος,10 
ϑεράπων μέσος, ϑεράπων τέττιξ, ἡγεμὼν ἐπίσειστος. 

4495: μὲν πάππος μόνος τῶν ϑεραπόντων πολιός ἐ- 
στι, καὶ δηλοῖ ἀπελεύϑερον. 'O δὲ ἡγεμὼν ϑεράπων. 
δπείραν ἔχει τριχῶν πυῤῥῶν, ἀνατέτακε τὰς ὀφρῦς, 
συνάγει τὸ ἐπισκύνιον. τοιοῦτος ἐν τοῖς δούλοις, οἷος 15 
ἐν τοῖς ἐλευθέροις πρεσβύτης ἡγεμών. 'O δὲ κάτω τριχίας 
ἢ «axe τετριχωμένος, ἀναφαλαντίας ἐστὶ, πυῤῥόθριξ, ἐ- 
πῃρμένος τὰς ὀφρῦς. Ὁ δὲ οὖλος ϑερώπων, οὖλος μὲν τὰς 
τρίχας εἰσὶ δὲ πυῤῥαὶ, ὥσπερ καὶ τὸ χρῶμα. καὶ ἀ- 

«δοναφαλαντίας ἐστὶ, καὶ διάστροφος τὴν ὄψιν. "*'O ói20 

ϑεράπων μέσος, φαλαχρὸς; πυῤῥός ἐστιν. 'O δὲ 9e- 

ράπων τέττιξ, μέλας, φαλακρὸς, διάστροφος τὴν ὄ- 
ψιν, δύο ἢ τρία βοστρύχια μέλανα ἐπικείμενος, καὶ 
ὅμοια ἐν τῷ γενείῳ. 'O δὲ ἐπίσειστος ἡγξμον ἔοικε 
τῷ ἡγεμόνι ϑεράποντι, πλὴν περὶ τὰς τρίχας. Τὰ δὲ 95 
τῶν γυναικὼν, γραΐδιον ἰσχνὸν ἢ λυκαίνιον, γραῦς 

παχεῖα, γραΐδιον οἰκουρὸν, ἢ οἰκετικὸν, ἢ ὀξύ. Τὸ 
piv λυκαίνιον, ὑπόμηκες. ῥυτίδες λεπταὶ, καὶ πυκναί. 

151 λευχὸν, ὕπωχρον, στρεβλὸν τὸ ὄμμα. "Ἢ δὲ παχεῖα 
γραῦς παχείας ἔχει ῥυτίδας iv εὐσαρκίᾳ, καὶ ταινί- 80 
ὃιον τὰς τρίχας περιλαμβάνον. Τὸ δὲ οἰκουρὸν γρᾶ- 
ἴδιον, σιμὸν, ἐν ἑκατέρα τῇ σιαγόνι, ξχατέρωϑεν ἀνὰ: 
δύο ἔχει γομφίους: Νέων 0b γυναιχῶν πρόσωπα; 
λεχτικὴ, οὔλη, κύρη, ψευδοκόρη, ἑτέρα ψευδοχύρῃ; 
ὁπαρτοπόλιος λεχτικὴ, παλλακὴ, ἑταιρικὸν τέλειον, 35 
ἑταιρίδιον ὡραῖον, διάχρυσος ἑταίρα; ἑταίρα διάμυ-. 
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προς, λαμπάδιον, ἄβρα περίκουφορ, “ϑεραπαινίδιον πα- 
ράψηστον. *H μὲν λεχτικὴ, περίκομος, ἡσυχῇ παρε- 159 
ψημέναι ei τρίχες, ὀρθαὶ ὀφρύες, χρόα. "λευκή: Ἢ δὲ 
οὔλη, τῇ τριχώσει παραλλάττει. Ἢ δὲ κόρη». διάκρι- 

5σιν ma περεψημένων τῶν τριχῶν, καὶ ὀρθὰς ὀφρῦς, 
καὶ μελαίνας, καὶ λευκότητα ὕπωχρον͵ ἐν τῇ χρόᾳ. 
Ἧ δὲ ψευδοχόύρη, λευχοτέρα τὴν χρόαν, καὶ περὶ τὸ 
Ῥϑοέγμα δέδεται τὰς τρίχας, καὶ ἔοικε νεογάμῳ. Ἢ δὲ 
τέρα ψευδοκόρῃ, διαγινώδκεται μόνῳ τῷ ἀδιακρίτῳ 

τοτῆς κόμης. "Ἢ δὲ σπαρτοπόλιος λεκτικὴ δηλοῖ τῷ 1538 
ὀνόματι τὴν ἰδέαν, μηνύει δὲ ἑταίραν πεπαυμένην 
τῆς τέχνης. Ἢ δὲ παλλακὴ ταύτῃ μὲν ἔοικε, περίκο- 
μος δέ ἐστι. TO δὲ τέλειον ἑταιρικὸν, τῆς ψευδοκό- 

. Qus ἐστὶν ἐρυϑρότερον, καὶ βοστρύχους. ἔχεε περὶ τὰ 
τὸ ὦτα. Τὸ δὲ ἑταιρίδιον ἀκαλλώπιστόν ἐστι, ταινιδίῳ 

τὴν. κεφαλὴν περιεσφιγμένον. Ἢ δὲ διάχρυσος ἑταίρᾳ 
πολὺν ἔχει τὸν χρυσὸν ἐπὶ τῇ xóuy. "Ἢ δὲ διάμι- 154 

. πρὸς ἑταίρα μίτρᾳ ποικίλῃ τὴν κεφαλὴν κατείληπται. 
A. δὲ λαμπάδιον ἰδέαν τριχῶν ἔχει πλέγματος εἰς ὀ- 

ξὺ ἀπολήγοντος, ἀφ᾽ οὗ xal κέκληται. Ἣ δὲ ἄβῤρα 
—— ϑεραπαινίδιόν ἔστι͵ περικεκαρμένον, χι- 

τῶνι μόνῳ ὑπεξωσμένῳ λευκῷ ἀρώμενον. Τὸ δὲ πα- 
ράψηστον δεραπαινίδιον, διακέχριται τὰς τρίχας, ὑπό- 
“σιμόν τέ ἐστι καὶ δουλεύει ἑταίραις, ὑπεξωσμένον 

φα χιτῶνα κοκκοβαφῆ. 

spatii Uo D RAINOR 155 

Περὶ doubt dede ὀνομάτων. 

Ἐκ δὲ ἀστρονομίας ὀνόματα, ἀστρονόμος, ἀστρο- 
med ἀστρονομικὺς, ἀστρονομικῶς, ἀστρονομεῖν, 

βοάἀστρονομικώτατος, ἀστρονομία, μετεωρολογία,, μετε- 
᾿ὡρολογικὸς, μετεωρολογικῶς, μετεωρολόγος. ἄστρων 

- ᾿κατανόησις, φυσιολογία, φυσικὸς, φυσικῶς. ἄστρα, d- 
Ἔ Gries; ἀστέρων περιφορὰ, περιαγωγή. ἄστρων στά- 
᾿ δεῖς, ἀποστάσεις, Haines διαστήματα, εἴδη, ἰδέαι. 
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σχήματα ἀστέρων, δρόμος, περίοδος, περιδρομὴ, φῶς, 
166 ἔλλαμψις, ἔκλαμψις, αὐγὴ, αἴγλη, "ἀστραπὴ, ἄστρα * 

ἀπλανῆ » στάσιμα, ἀμετάϑετα, ἀκίνητα, μόνιμα, ἕστη- 
κότα, βιαιότερόν γε καὶ ἀφόρητα. πλανώμενα, καὶ eg 
Πλάτων, πλανητὰ, φορητὰ, φερόμενα, φορήματα,5 
ἀπεριφόρητα, περιφερόμενα, περιιόντα, ϑέοντα, πε- 
ρυϑέοντα, στρεφόμενα, περιστρεφόμενα, κυκλούμενα, 
εἱλούμενα, περιειλούμενα, περιαγόμενα. καὶ τὰ ἀπ’ 

αὐτῶν πράγματα, μονὴ, στάσις. τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλ- 
λῶν, φαυλότερα. καὶ πλάνη, φορὰ, περιφορὰ, ὁδὸς, 10 
περίοδος, δρόμος, περιδρομὴ, στροφὴ, περιστροφὴ, 
κύκλος, κύχλωσις, εἵἴλησις, περιείλησις, περιαγωγή. 

45γήλίου μέτρα. "σελήνης σχήματα" μηνοειδὴς, ἀμφί- 
κυρτὸς, ἡμίτομος, πανσέληνος. ἀνατολὴ, δύσις, dvo- 
χὴ, δυσμὴ, ἑσπέρα, ἄρκτος, μεσημβρία. "Egsig δ᾽ 15 

ἀνατέλλειν, ἀνίσχειν, ἀνέχειν, ἀναβαίνειν, προφαίνε- 
σϑαι, ἀναφαίνειν, ἀναλάμπειν, δύειν, δύεσϑαι, κατα- 
δύεσϑαι, κάτω ῥέπειν, κατακλίνεσϑαι, ἀποκλίνειν, με- 
σημβριάξειν, ὑπὲρ κεφαλῆς ἑστάναι. τὸ γὰρ μεσουρα- 
ψεῖν, Αἰγυπτίων. Ὅμηρος δ᾽ αὐτὸ σεμνῶς λέγει" 20 

' quog δ᾽ ἠέλιος μέσον οὐρανὸν ἀμφιβεβήκει. 

458 Δέγοις δ᾽ ἄν, καὶ κλίνοντος εἰς τὰ μεσημβρινὰ τοῦ 
ἡλίου, τοῦ ϑεοῦ, τοῦ ἄστρου. καὶ τοῦ ἄστρου μεσημβριά- 
ξοντος, τοῦ ἄστρου περιφλέγοντος, τοῦ ἀέρος ὑπὸ μεσοῦ- 
ὅαν τὴν ἡμέραν περιξέοντος. Οὐρανὸς, κόσμος, κύκλος, 95 
ξώναι, ξῶα τὰ ἐν τῷ κύκλῳ, ἃ οἵ πολλοὶ ξώδια xc- 
λοῦσιν. ἀφ᾽ ὧν καὶ ξωδιακὸν κύκλον καί mov καὶ ξώ- 
νην ἔμπυρον, διάπυρον, φλογώδη, περιφερῆ, περιπε- 

1ξοφλεγμένην, ἣν καὶ διακεχαυμένην ὀνομάξουσι. Ἔ Τὴν 
δὲ κατεψυγμένην εἴποις ἂν, κουώδη, κρυμώδη, ψυχρὰν, so 
σκιερὰν, κατάσκιον, ἀνήλιον, ἄπυρον. Πλειάδας, Tá- 
δας, "glove, ἼἌρκτους, ᾿ἀρχτοῦρον, "Ogw, ᾽Οφιοῦ- 
1ον, Στέφανον, ἀστέρα Σείφιον. Καὶ τὰ πολυϑρύλλη- 
τα ἐν τῷ χύχλῳ ξώδια, xu9' ὧν oL ἀστέρες περιπο- 

λεύονται. ἀστέρες, κομῆται, πωγωνίαι, δοκίδες, λαμ-85 
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πάδες, γαλαξίας xUxAog. ἴρις, νέφη, ἀστραπαὶ, βρον- 
σκηπτοὶ, καὶ στρόβιλοι. ταῦτα γὰρ πάντα καὶ 

ὁ περὶ τούτων λόγος ἀστρονομίᾳ ἂν προσήχοι. 

"KEOAAAION KA. 160 

5 —. Περὶ γεωμετρίας. 

"Ex δὲ γεωμετρίας, γεωμέτρης, γεωμετρικὴ » γεω- 
μετριχκὸς, γεωμετρικῶς, γεωμετρεῖν, γεωμετρικώτατα. 

γῆς ἀναμέτρησις, νομὴ, κλῆρος, κληρουχία,, διαίρε- 
σις. διανομὴ, διάγραμμα, σημεῖον, γραμμὴ εὐθεῖα, 

1ο ἐπιφάνεια, ἐπίπεδος, γωνία, εὐθύγραμμος, κάϑετος, 
περιφερής. σχήματα εὐθύγραμμα, πολύγωνα, τρίγωνα, 
τετράγωνα, ἰσόπλευρα, ἑτερομήκη, ἰσοσκελῆ, σκαλη- 
νά. ὀρϑὴ γωνία, ἀμβλεῖα, ὀξεῖα, ἐπίπεδα, στερεώ. * 0g-161 
ϑιον σχῆμα, κύκλος, ἐπίπεδον, κέντρον, διάμετρον, 

15 ἡμικύκλιον, τρίπλευρον, τετράπλευρον, πολύπλευρον, 
ἑτεροσχελὲς, ὀρθογώνιον, ἀμβλογώνιον, ὀξυγώνιον. 
Μέτρα, πλευρὰ, ἰσόμηκες, πρόμηκες, ἑτερόμηκες, βά- 
Sog ἔχον, ἀβαϑὲς, εἰχοσαεδυὲς, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ^I- 
σον, ἴσω, ἰσοῦν, ἀνισοῦν, ἰσάκις, ἰσοστάσιον. Σφαῖ- 

9090€, πολυγώνιον, πόλος γνώμων, ῥόμβος, στρογγύ- 
λον, περιφερὲς, ῥομβοειδές. δυνάμεις, δίπους, τρί- 
πους, ἀκριτής. ἔπειτα καὶ δεκάποδός φησιν ὁ Πλάτων, 
ἡδιποδία, εὐθὺ, καμπύλον, τραπέξεια, παράλληλαι, 
εὐθεῖαι, περὶ τὰ μέρη, ἀναλογία, τὰ πρὸς ἀξίαν. 

' 5 *KEOAAAION KB. 162 

Περὶ ἀριϑμητικῆς. 
Ἐκ δὲ ἀριϑμητικῆς, ἀριθμὸς, διαριϑμεῖν, ἀρι- 

ϑμεῖν, ἐπαριϑμεῖν, παραριϑμεῖν, καταριϑμεῖν, καταρι- 
ϑμεῖσθαι, συναριθμεῖν, ἰσάριϑμον, ἐνάριϑμα, ἐναρί- 

βοϑμητα, ἀνήριϑμα, ἀνεξαρίϑμητα, “ἐξαριθμεῖσθαι, ἀνη- 
ριϑμησάμην, ἐξαριϑμήσομαι, διαριϑμήσομαι, διαρι- 

ϑμηϑέντος, ἀριϑμητικὸς, ἐξαριϑμητικὸς, ἀρυϑμητικῶς, 
Pollux Fol. I. P 
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ἀριϑμητικώτατος, ἀριϑμητικώτατα, ἀριϑμὸς ἄρτιὸς, 
περιττὸς, ἀρτιοπέρισσος. περισσάρτιος, ἀρτιάκις 

108 ἄρτιος. "λογισμὸς, λογίζεσθαι, λογιστικὸς, λογιστι- 

κωώτατος, λογιστικῶς, συλλογίζεσθαι, συλλογισμὸς, 

᾿ἐπιλογίξεσθαι, ἀναλογισμὸς, ἀναλογίξεσϑαι. πλῆϑος,ὅ 

παμπληϑὲς, ἰσοπληϑὲς, πολυπληϑία. ὡς “Ζ]ημοσϑένης 
καὶ ᾿περίδης, πάμπολλα, πάμπολυ, πάνσομικρον, ὡς 
Πλάτων. πολλαχόϑεν, πανταχόϑεν, πάντοϑεν. ᾿άριστο- 
φάνης δὲ ἔφη καὶ πλεισταχόϑεν. Πολλὰ δὲ τὰ ἀπο 
τούτων ἐκ τόπου, καὶ εἰς τόπον, καὶ ἐν τόπῳ σχή: 10 

164 ματα. " ἀλιγότης, ὀλίγον, ἐλάχιστον, ὀλίγιστον, πλέον, 
πλεῖον, πλειόνως, πλείους, πλεονάξειν, πλειστηριάξειν, 
ἔλαττον, ἐλάττων, ἐλαττονάκις, πολλαπλάσιον, «ολλα- 
πλασίων, πολλαπλασιόνως, πολλαπλασίως, πολλα- 
πλασιάξευν, πλεονασμὸς, ἀμύϑητα. ἴσον, ἴσω, ἰ-15 
δάκις, ἀπιδοῦν, ἰσότης, ἴαωδσις. Τευράγωνος ἀρι- 

$uóg, τετραγωνίξειν. ἑἕτερομήκης ἀρυθμὸς, τέλειος 
ἀριϑμὸς, μονὰς, δυὰς, καὶ τὰ ἐφεξῆς, διπλάσιος, δὲ- 
πλασίων, διπλασιάξειν. καὶ. ὁμοίως ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς d- 
ριϑμῶν. διπλασιαόσμοῦ δὲ ᾿ἀντιφῶν εἶπεν. ἡμιόλιος, 20 

465 ἐπίτριτος, ἐπόγδοος, καὶ ὅσα τοιαῦτα. "ἥμισυ, ἡμι- 
συτέταρτον. διατέμνειν τὸν ἀρυϑμὸν; δίχα τέμνειν, δί- 
χα διαλαμβάνειν, ἀφαιρεῖν, διαιρεῖν, διαχωρίξειν, 
διαχρίνειν. πολλοστημύριον, τριτημόριον, τεταρτημό- 
ριον, πεμπτημύριον, ὡς Πλάτων. ἑκτημόριον δὲ, οἱ 95 
παλαισταὶ παρὰ τοῖς ᾿ἀττικοῖς. ἀπέραντον, πρόσϑεσις 
ἀριϑμοῦ, ἀφαίρεσις, ἄτομος ἀριϑμὸς, δὶς Otxaxig, 
δυοδεκώκις, καὶ τὰ ὅμοια. μυριάκις, μυῤίανδρος, μυ- 
ριοφόρος, ὡς Θουκυδίδης. ὡς δὲ “είναρχος. μυρια- 
γωγοῦσα. καὶ τὸ δίδραχμοι ὁπλῖται, καὶ δίδραχμοι 80 
πυροί. “καὶ παρὰ Κριτίᾳ, διδραχμιαῖοι. 

166 *KEOAAAION ΒΠ 

Περὶ μετρικῆς. 
Ἔχ δὲ μετρικῆς., μετρεῖν, ἀπομετρεῖν, ᾿ἀπομετρεῖ- 

ὅϑαι, ἐπιμετρεῖν, ἐπιμετρεῖσϑαι, προμετρεῖν, ἐκμε- 85 
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TOv, παραμετρεῖν, μέτρητικῶς,, γεωμετρία, ,γεώμε: 
τρον. μέτρησις, ἄμετρον, ἔκμετρον, σύμμετρον, ἀσύμμε- 
vQov. καὶ ὡς Ζημοσϑένης, τῇ μετρήσει. μέτρον, μετριό- 
της, μετρητὸν, διαμεμετρημένην ἡμέραν, διεμετροῦντο 

ϑτὸν σῖτον, μετριάξειν. καὶ προσμετροῦντας, ᾿ περίδης. 
καὶ περιμετρεῖν, ᾿Ιδαῖος. "προμετρητὸν, καὶ uerQuxOv107 
“Ιείναρχος. δίμετρον, τρίμετρον, καὶ ἐπίμετρον, συμμεμε- 
τρημένως. καὶ συμμετρίας ᾿Αντιφῶν, καὶ Ἰσαῖος ἐκμε- 
τρηϑείς. καὶ Ζείναρχος μετρονόμῳ τὸ ἐπὶ τῶν μέτρων. 

10 καὶ δυσμέτρητον, ᾿Δντιφῶν. καὶ μετρητὰς οἴνου, 4Ζ1η- 
μοσϑένης. καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς, ἀμέτρους Ξενοφῶν. 
εἴρηκε. τὸ δὲ ἄνευ μέτρου, ἄμετρον Πλάτων. καὶ τὴν 
ἐν τῷ ποδὶ καὶ πρὸς τῇ λύρᾳ ἀμετρίαν. 

* Μέτρων ὀνόματα. 168 

“15 Μέτρων δὲ ὀνόματα, μέδιμνος, ἡμιμέδιμνος, χοῖ- 
wiE, τριχοίνικον, πενταχοίνικον. καπίϑη, ὡς Xtvo- 
φῶν. ἀρτάβη, ὡς ᾿Ηρόδοτος. ἡ δὲ δάδιξ, μέτρον ἕξα- 
χοίνικον. μάρις δὲ, ξξακότυλον. κοτύλη δὲ, τὸ τρί- 
τὸν τῆς χοίνικος. ὁ δὲ μέδιμνος, χοίνικες ὀχτὼ καὶ 

φοτεσσαράκοντα. ὁ δὲ ἡμιμέδιμνος, τέσσαρες καὶ εἴχο- 
σιν. ὃ δὲ τριτεὺς, ἑκκαίδεκα. ὁ δὲ ἑχτεὺς, ὀκτώ. τὸ 
δὲ ἡμίεκτον, τέσσαρες. οὐ μόνον δὲ ἡ κοτύλη καὶ ὑ- 
γρῶν ἦν καὶ ξηρῶν μέτρον, ὡς πολλαχόϑεν ἡ κωμῳδία ὑ- 
ποδηλοῖ, ἀλλὰ καὶ κόφινος μέτρον Βοιώτιον, ἄμφω με- 
τροῦν. "Στράττις γοῦν φησιν ἐν τῷ Κινησίᾳ, τὰ δ᾽ ἄλφιϑ᾽ 169 

φοὐμῖν πῶς ἐπώλουν; τεττάρων δραχμῶν μάλιστα τὸν 
κόφινον. τί λέγεις; μέτρῳ ἐχρῶντο κοφίνῳ, ἢ τοῦ 
ταῦϑ᾽ ὅτι οἴνου κόφινος, δυνάμενος τρεῖς χοὰς πυῤ- 
ῥῶν ταυτὰ ταῖς κοφίναις. Κύπρον δὲ τὸ οὕτω καλού- 
μευον εὕροις ἂν παρὰ ᾿Δλκαίῳ ἐν δευτέρῳ βιβλίῳ 

80 μελῶν. καὶ ἡμίκυπρον, παρ᾽ “Ἱππώνακτι ἐν TO πρώ- 
τῷ ̓ Ιάμβων; καὶ κοτύλη, ἀμφορεὺς, χοεὺς, μετρεῖν, 
κρουσιμετρεῖν. καὶ παρακρουσιχοίνικος, ἐν τῇ κωμῳδία, 
κρουσιμετρῶν. ἰσοχειλῆ, ἐπιχειλῆ, ἐπίμεστα. * ἔστι δὲ ἰσο- 170 
χειλῆ μὲν, τὰ πλήρη ἐπιχειλῇ δὲ, τὰ κατωτέρω τοῦ 
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χείλους" ἐπίμεστα δὲ, τὰ ὑπέρπλεα. ἐπὶ δὲ τῶν ξη- 
ρῶν μέτρων τὰ οὐκ ἀπεψημένα. Τὸ δὲ ἀποψῶν ἐρ- 
γαλεῖον, ἀπομάκτρα, ἢ σκυτώλῃ, ἢ περιστροφίς. ἡμι- 
δεὲς, ἡμιπλῴρωτον, ἡμίπλεον, ἐνδεές. ὑπερδεῇ δὲ, τὰ 
λίαν ἐνδεῆ. Ἔστε δὲ μετρητικῇς καὶ τὸ μέγα, σμικρὸν, 5 

πάμμεγα, πάμμικρον, πάμμηκες, πρόμηκες, ὑπέρμη- 
κες, σύμμεύρον, ὑπέρμετρον. καὶ πάλιν, ἔμπλεων, κά- 
τάπλεων, ὑπέρπλεων. καὶ ποὺς, πῆχυς, παλαυστὴ, δο- 
quj, πυγῶν, ὀργυιὰ, καὶ ὅσα ἐπὶ τῶν ἀνϑρωπίνων. 
μελῶν ἐστι προειρημένα. καὶ πεντάπουν, καὶ σπεντά- lO 
στηχυ, καὶ τὰ ὅμοια. - 

171 *k EoOAAAION KA. 

Περὶ στατικῆς. 

"Amo δὲ στατικῆς, στῆσαι, στήσασθαι, ἱστάναι, 
ἵσταται, στησάμενος, ὠποστῆσαι, ἀποστήσασϑαι, συ- 15 
στῆσαι, ἀντιστῆσαι, εὐθῦναι, ἀνελκύσαι, τεῖναι. τοι- 
οὗτον γάρ ἐστι τὸ “Ομηρικὸν, 

καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα. 

στατικὸς, στατιχῶς, στατὴρ, ἰσοστάσιον, ξυγὰ, τρυ- 
τάνη, σλάστιψγες, σταϑμοὶ, στάϑμῃ, τάλαντα, πα- 9 
νῶν, ξυγὸς, ὁλκή. καϑέλκειν, ἄγειν. “ημοσϑένης 

1712 γάρ που φησὶν, ὃς ἦγε τριακοσίους δαρεικούς. * βα- 
ρύνειν, ῥέπειν, ῥοπὴ, βάρος, βαρύτης, ἐλαφρότης, 
καταφέρειν, ἀναφέρειν, ἄχϑος, ἐσαχϑὲς, κοῦφον, κου- 
φότης, ὄγκος, ἰσόῤῥοπον, ἰσοῤῥόπως, ἰσοῤῥοπία, ἕ- 35 
τερύῤῥοπον, ἑτεροῤῥύπως, ἑτεροῤῥοπία, ἀντίῤῥοπον. (j- . 
αξόμενος δ᾽ ἂν εἴποις καὶ ἀντίϑετον. κλίνειν, ἀποκλίνειν, 

καταβαρεῖς εἶναι τὰς πλάστιγγας, ἐπιϑεῖναι ταῖς πλάστιγ- 
£v. ἀντιϑεῖναι và ἱστάμενα, καὶ σηκώματα, ὡς Ὑ- 
περίδης. καὶ βαρύσταϑμα, ὡς ᾿Δριστοφάνης. καὶ d-30 — 
νασηκωϑῆναι δὲ λέγοιτ᾽ ἂν τὸ προσϑεῖναι τῷ ἀναφε- 
ρομένῳ εἰς τὴν πρὸς τὸ βαρῦνον ἰσοῤῥοπίαν. 

᾿ 
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* Zro9udv ὀνόματα. 173 
T& à ὀνομαζόμενα στάϑωια, αταϑμὰ, στάσιμα, 

καὶ ἐπίσταϑμα ὠνόμαας Κηφισόδωρος ὁ κωμικός. στα- 
τῆρα δὲ οἱ τῆς κωμωδίας ποιηταὶ τὴν λίτραν λέγου- 

5σι. τὴν μὲν γὰρ λίτραν εἰρήκασιν oí Σικελοὶ κωμῷῳ- 
δοί. δίκελλαν δὲ πενταστάτηρον, Κράτης ἐν Tlooexa- 
ταϑήχῃ, τὴν πεντάλιτρον. ὁ δὲ χρυσοῦς στατὴρ δύο 
εἶχε δραχμὰς ᾿'Δττικάς. τὸ δὲ τάλαντον, τρεῖς χρυσοῦς. 

— καὺ μὴν οἵ ye Ζωριεῖς ποιηταὶ τὴν. λίτραν ποτὲ μὲν 
1ο νόμισμά τι λεπτὸν λέγουσιν, " οἷον ὅταν Σώφρων ivi74 

τοῖς γυναικείοις Míuoig λέγῃ, ὁ μισϑὸς δεκάλιτρον. 
καὶ πάλιν ἐν τοῖς ἀνδρείοις, σῶσαι δὲ οὐδὲ τὰς δύο 
λίτρας δύναμαι. ποτὲ δὲ σταϑμόν τινα, ὡς “ εινολό- 
χος ἐν Μηδείᾳ, τετταράκοντα λίτρους τινὶ νεανίσχῳ 

16 πέδας. ᾿Δριστοτέλης δὲ, ἐπὶ uiv ᾿Ἡχραγαντίνων πολι- 
τείᾳ προειπὼν ὡς ἐξημιοῦντο πεντήχοντα λίτραις, ἐ- 
πάγει, ἡ δὲ λίτρω δύναται ὀβολὸν Αἰἰγιναῖον. iv δὲ 
“Ἱμεραίων πολιτείᾳ φησὶν, ὡς οἵ μὲν Σικελιῶται τοὺς 
δύο χαλκοῦς ἑξάντα καλοῦσι. "τὸν δὲ ἕνα, οὐγγίαν.175 

Ξοτοὺς δὲ τρεῖς, τριάντα. τοὺς ὃὲ ἕξ, ἡμίλιτρον. τὸν δὲ 
ὀβολὸν, λίτραν. τὸν ὃὲ Κορένϑιον στατῆρω, δεκάλι- 
τρον, ὅτι δέκα ὀβολοὺς δύναται. ἔνιον δὲ καὶ τῶν 
᾿ϑήνῃσι κωμῳδούντων τῶν νέων, οἷον Φιλήμων ἐν 
Σικελικῷ, καὶ Ἡοσίδιππος ἐν Γαλάτῃ, λίτρας μνημο- 

φονεύουσι. καὶ ἕβδομον δὲ ἡμιτάλαντον, καὶ τρίτον ἧ- 
μιτάλαντον,. καὶ τὰ τοιαῦται; στατικῇ ἂν προσήκοι;, 
ὥσπερ καὶ ἡ κρεωστάϑμη. "xow& δὲ γεωμετρίᾳ, ἀρι-176 
ϑμητιχῇ» μετρητικῇ, στατικῇ, τῇ μὲν ἔλαττον, τῇ δὲ 
μᾶλλον προσήκοντα. πρῶτον μὲν, αὐτὸ τὸ μᾶλλον καὶ 

80 τὸ ἧττον. ἔπειτα, νομὴ, διανομὴ, νεῖμαι, χωρίσαι, 
᾿ χωρισμὸς, διακρῖναι, διάχρισις, διελεῖν, διαίρεσις, μοῖρα, 

μόριον, μέρος, μερὶς, μεριστὸς, μερίξειν, μερισάμενος, με- 
 μεριόμένα, ἐμερίσω, μεριστὰς, ἀντιμοιρεῖ, ἰδομοιρεῖ, ^ 

ἄμοιρος, διαμοιρία, διαμοιριστὴς, ἀμέριστον, τριτη- 
88 Βόριον. μοιρολαχῆδαι, ὡς ᾿Αντιφῶν. δάσασϑαι, δα- 

σμὸς, δατῆτας. 
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1785 
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180 

Περὶ ἰατρικῶν ὀνομάτων. 

Ano δὲ ἰατρικῆς, ἰατρὸς, ἰατρεία, ἴασις, ἰᾶσϑαι, 
ἰάσασϑαι, ἐξιᾶσϑαι, ἐξιάσασϑαι, ἰώμενος, ἰάσιμος, 
ἀνίατος, ἰάματα. καὶ ὁ μισϑὸς, ἰατρεῖα. καὶ τὸ ἐργα- 5 
στήριον, ἰατρεῖον. ϑεραπεύειν, ϑεραπεία. ἀκέσασϑαι, 
ἐξακέσασϑαι, ἀκήματα, ὡς Ὅμηρος. ἀκεστὴς, καὶ πα- 
νάχη φάρμαχα, καὶ ἐξακούμενος. ἐπιμέλεια, κομιδὴ, 

νοσηλείω, νοσηλεῦσαι, ἐκνοσηλεῦσαι, νοσοκομῆσαι, ἀῤ- 
ῥωστεῖν, ἀῤῥώστημα, ἀῤῥωστεία, ὑγίεια, ὑγιαίνειν, 10 

ὑγιὴς, δίαιτα, διαίτησις. " Τάχα δ᾽ ἂν ἰατρῷ προσ- 
ἥκοι καὶ κρίσιμος ἡμέρα. Μένανδρος. γὰρ περὶ τῆς 
ἑβδόμης λέγων φησὶ, κρίσιμος γὰρ αὕτη γίνεται. το- 
μὴ, τεμεῖν, ἐχτεμεῖν, ἐμπρῆσαι, καῦσαι, καῦσις, φαρ- 

μακεία, φαρμαχοποσία. τὸ δὲ φαρμάξαι, ἀμφίβολον, 15 
ὥσπερ ὁ φαρμακεὺς, καὶ ἡ φαρμαχὶς ἐπὶ τῶν βλα- 
πτόντων μᾶλλον ἀκούεται. πλήρωσις, κένωσις, TAN 
ρῶσαι, χενῶσαι. ἴσχειν, ἰσχαίνειν. στῆσαι ῥεῦμα, 

ἐπισχεῖν, προκαλέσασϑαι, ἐχκαλέσασϑαι, ἐπισπάσα-. 
όϑαι, ἐφελκύσασϑαι. τὸ δὲ χενῶσαι διὰ καδάρσεως,30. 

καὶ ἐξινῶσαι λέγουσι. " καὶ ἐξινωμένον, ἣ κωμῳδία 
τὸν χεχκαϑαρμένον, ὡς ἐκ τῶν ἰνῶν φερομένης τῆς 

χολῆς. τὸν δὲ αὐτον χαὶ ὑπερινωμένον φασὶ, καὶ v- 
πέρινον. κατευϑῦναι τὸ ἐχχωρῆσαν ἄρϑρον. ἠπίως, 

πράως. παιώνια φάρμακα, ἀλεξιφάρμακα, ἀλεξητήρια, 25 

λυτήρια, ἐλατήρια, τὰ κχενοῦντα. ἴσχαιμα. GyáGcL 
φλέβα, λῦααι. σχίσαν φλέβα, διελεῖν σάρκα, διατε- 
μεῖν σάρχα, σάρκα ἀμύξαι, σάρκα ἐπιγράψαι, ἀνοῖξαι 
σάρχα, ἐξελεῖν ὀστοῦν, ἐξαρϑρῶσαι, ἀποτεϑραυσμέ- 
vov, παρατεϑραυάσμένον, ξέσαι ὀστοῦν, ἀποξέσαι, κολ- 80 
λῆσαι, κολάσαι. ἔτὸ ἀνοιδαῖνον συστεῖλαι. πάσαι 
φάρμακα, ἐπιθεῖναι φάρμακα, ἐπιπάσαι. καϑᾶρανι τὸ 
δερυπωμένον, καϑῆρε. καὶ δίαιτα δὲ, καὶ διαιτῆσαι. Ta- 
vQuxóv ἔργον καὶ καταντλεῖν, καὶ καταβρέχειν, καὶ καται- 
ονᾶν, καὶ αἰόνησις, καὶ καταιόνησις, καὶ καταπλάσαι, καὶ85. — 
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ἐπιπλάσαι, καὶ ἐναλεῖψαι, καὶ ἐγγράψαι. ᾿ἀριστοφάνης 
δὲ ἐν τῷ Γήρᾳ φησὶν, ὀφθαλμιάδας πέρυσιν, εἶτ᾽ ἔ. 
yov παχῶς, ἔπειϑ᾽ ὑπαλειφόμενος παρ᾿ ἰατρῷ. εἰ- 
mti» δὲ καὶ τὸ πῦον, πυῶδες, μυξῶδες "o: μελι- 
tena αἰματῶδες. 

ἘΠΙερὶ ἰατρυκῶν ἐργαλείων. 181 

Καὶ ἐργαλεῖα uiv ἰατρῶν, σμίλη, ψαλὶς, τομεὺς, 

ὑπογραφὶς, ὠτογλυφὶς, μήλη, βελόνη. ξυστὴρ, ὀδον- 
τοξέστης, ὀδοντάγρα, εὐείδιον. καὶ μηλῶσαι, τὸ τὴν 

τομήλην καϑεῖναι. ὅϑεν καὶ Φρύνιχος Ó κωμικός᾽ 

ἔμει καταμηλῶν, καὶ φλέγματος γὰρ εἶ πλέως. 

Εἴποις δ᾽ ἂν καὶ δεσμὰ, καὶ κατάπλασμα ἐν Γηρυτά. 
δῃ. καὶ ὀθόνιον, τὸ ἐπίδεσμον. καὶ τελαμῶνα σινδο- 
vivqv, καὶ φάρμακον καταπλαστὸν κατὰ ᾿Δριστοφά- 

1όϑην. "ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ καταπλασϑὲν εἴρηκε. τὸ γὰρ πε-182 
φίαπτον, ἀλεξιφάρμακον. καὶ μότους, καὶ μοτῶσαι. 
καὶ ποδοστράβη δὲ, τὸ τὰ στρέμματα κατευϑῦνον iv 
τῇ κωμῳδίᾳ ἐργαλεῖον ἰατρικόν. καὶ λεκάνη, ἧς τὸν 
πυϑμένα "άλεξις πτερνίδα καλεῖ. καὶ μαχαίρια δὲ ἐχά- 

20Aovv οἱ νέοι κωμῳδοὶ, iv οἷς ἀπέσχαζον, ἢ ἔσχιξον. 
οὕτω γὰρ ἔλεγον τὸ ἀμύσαειν, ὃ οἵ νῦν κατασχάζειν. 
* «o μὴν καὶ σικύα ἕν τι τῶν ἐργαλείων, ὡς Κράτης 88 
ὁ κωμικὸς, ἀλλὰ σικύαν ποτιβάλλω 60L, καναταλὴς 
ἀποσχάσω. καὶ κηοωτὴν δ᾽ ἂν εἴποις ἐπὶ τῶν ἰατρι- 

φ5 χῶν, ᾿ἀριστοφάνους εἰπύντος, ὀθόνια, κηρωτὴν παρα- 
σχευάξεται. ἐν δὲ ᾿ἀντιφάνους Τραυματίᾳ καὶ ταῦτα 
τῶν ἰατρικῶν σκευῶν, κατεσκευασμένος λαμπρότατον 

ο΄ ἰατρεῖον. εὐλάμπροις πάνυ λουτηρίοις, ἐξαλείπτροις. 

; * Περὶ νοσημάτων sig πλάτος. 184 

30 ^ Nodgudrov δὲ ὀνύματα, κεφαλαλγία, κεφαλαία, 
ἡμιχραίρα ; κάρος, καρηβαρία, ἴλιγγος, σκοτοδινίασις, 

 κεφαλαλγὲς νόσημα, καρηβαρικὸν, κεφαλαλγεῖν, καφῆ- 
Bagsiv, ἑτερὲγκεφαλᾶν, ἰλιγγιᾶν, σκοτοδινεᾶν, ὀφϑαλ- 
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μία, ὀφϑθαλμιῶν. τάχα δὲ xol τὸ ποιλοφθαλμιᾶν, οὐκ 
ἴδιον δὲ ἐν ὀφθαλμοῖς γινόμενον νόσημα, σημαῖνον. 

* δὲ χοιλαίνεσϑαι τοὺς ὀφθαλμοὺς i$ ἄλλου νοσήμα- 
τος. οὐδ᾽ ὑδατοποτῶν, οὐδὲ κοιλοφϑαλμιῶν, φησὶν ὁ 

185 Κρατῖνος. * Φρύνιχος δὲ ὁ χωμικὸς xul τὴν κοιλο-5 
φϑαλμίαν εἴρηκεν. ἄργεμος, λήμη, λημᾶν, γλαμᾶν, ἀμβλυ- 
ὥττειν, ἀμβλυωπία, ὠταλγία. κατεάχϑαι τὰ ὦτα, κυψελί- 
δὸς εἶναι ἔμπλεωα, ἑλχῶν, ὑγρότητος. κατάῤῥους, κόρυξα, 
κορυζᾶν, πταρμὸρ, πτάρνυσϑαι, στομαλγία, στομαλ- 

γεῖν, ἑλκοῦσϑαι τὸ στόμα. γλωσσαλγία, γλωσσαλγεῖν. 10 
λέγοιτο δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν χατὰ γλῶτταν ἑλκῶν, παρου- 
δαίνειν τὰ παρίσθμια, σταφυλητομία , βὴξ, λὺξ, βήτ- 

186v&v, λύττειν. "ἐφ᾽ ὧν τὸ ἀνακογχυλιάσαι. ἔμπυος, 

ὑπόπυος, ὕφαιμος, ἄναιμος, ἄνιχμος, ὑπέρπλεως » 
ἐξαιμῶν, αἵμόῤῥοια, αἰμόῤῥυσις. φρίκη, ψυγμὸς, ψύ- 15 
ξις, φρίττειν, ἐψύχϑαι, κατεψύχϑαι, ῥῖγος, ἠπίαλος͵ 
τοὺς δὲ ἀεὶ ῥιγοῦντας οἱ παλαιοὶ ῥιγοσιβίους ἔλεγον... 
οὗς oí νῦν δυσρίγους. ᾿ἀριστοφάνης δὲ iv Βαβυλω- 
νίοις, δύσριγος εἴρηκε. πυρετὸς, πυρετοῦ φλεγμονὴ, 
πυρετοῦ χαταβολὴ, περίοδος. ϑέρμα, καὶ πῦρ ᾽άρι- 30 

187στοφάνης ἔφη, ὁ δ᾽ ἔχον ϑέρμα καὶ πῦρ. ἢ εἶδος Ób Ὁ 
πυρετοῦ, xol καῦσος, φῦσα, διάῤῥοια, ἄκρατος Üvd- 
ἐντερία, καρδιώττειν, λιϑιᾶν, σπληνιᾶν, περιπνευμο- 
νιᾶν, νεφρῖτις, πλευρῖτις. ἐπιλυσία. καὶ στραγγουρία, 
ὡς ᾿Δριστοφάνης. ἀπόστασις, ὕδερος, ὑδερᾶν, ὄγκος, 25 
ἐξογχῶσϑαι, ὑπερογκῶσϑαι, ὑπογκῶσϑαι, ὠχρὸς, d- 
χρίασις, ἴχτερος, ἰκτεριᾶν, φϑόη, φϑίσις, φϑίνειν, 

τῆξις, φϑίνης νόσος, τηχεδῶν, ἐχτετηκέναι, ἐξεῤῥι- 
νῆσϑαι, κατεῤῥινῆσθϑαι. ϑραῦσις, κλάσις. ὀστοῦν 
κατεάχϑαι, συντετρίφϑαι. ἄρϑρον. ἐχχωρῆσαι, ἄρ-80. 

188990v παρῃωρῆσϑαι.  * πηρὸς, 2000616, πεπηρῶ- ̂ 

σϑαι. χωλὸς, 'χωλεία, ἀποχεχωλῶσϑαι. Εὔπολις δὲ 
καὶ τὸν τὴν χεῖρα πεπηρωμένον, χωλὸν εἴρηκεν, ὅτε 
χωλός ἔστι τὴν ἑτέραν χεῖρα εὖ σφόδρα. οὗ τὸ ἐν- 
αντίον ᾿Δριστοφάνης ἐπὶ ποδὸς κυλλόν" ^85 

τί δεῦρο πόδα σὺ χυλλὸν ἀνὰ xUxAov κυχλεῖς; 
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τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκεκόφϑαι, ἐξορωρύχϑαι, κεκενῶσϑαι, 

᾿ἀπεσβέσϑαι τὴν γλήνην, τὴν κλεῖν κατεαγέναι. τραύ- 
ματα, τραυματίας, τετρῶσϑαι. * καὶ τραυματισϑεισῶν 189 
τῶν νεῶν, ἐκ μεταφορᾶς φησι Θουχυδίδης. ὥστε εἴη 

Süv καὶ τὸ τραυματίξεσθαι, καὶ ὅσα ἄλλα ἡ τῶν ἰα- 
τρῶν χρῆσις συνήθη πεποίηκεν. οἷς προσήκοι, ἐπι- 
πολῆς τετρῶσϑαι, διὰ βάϑους, διαμπὰξ, διαμπερές. 

καίριον τραῦμα, καιρία πληγὴ» ἕλκος, ὠτειλὴ,, οὐλή. 
ποδάγρα, ποδαλγία, ποδαλγεῖν. καὶ ἀνὴρ ποδάγρης. 

10 ἀλγεῖν, ἀλγεινὸν, ἐπαλγὲς, ὀδυνᾶσϑαι, ὀδυνηρὸν, ἐ- 
πώδυνον. ἀφ᾽ οὗ καὶ ὀδυνήφατα φάρμαχα Ὅμηρος, 
καὶ σφακχελίξειν, καὶ σφαχελισμός. "᾿Νοσήματα ἔξω-190 
ὅὃεν ἐπιφαινόμενας τοῖς σώμασι, φλεγμονὴ. οἴδημα, 
ἐχφύσημα, σελήρωμα, ἀκάϑαρτον ἕλκος, ἐσχάρα, ἐφελ- 

15 χὶς, διεφϑορὸς ἕλκος. καλεῖται δὲ καὶ κρότων. μελι- 
τηρὰ ὑγρασία. ἐλαιώδης, ὅταν ἕλκος 1 περὶ τὰ νεῦ- 
ρα. καλεῖται δὲ καὶ ῥεῦμα ὕδωρ, ὅ ἐστιν ὑδατώδης 
ἰχὼρ, ὅταν ἤδη τὰ ἕλκη καϑαίρηται. φῦμα περιφερὲς, 
ἀπόστημα μικρὸν, πυῶδες κατὰ τὴν τομήν. δοθιὴν, 

Φοτέρμινϑος, φῦμα φλύχταιναν ἔχον. "φύγεϑλον, φῦ-191 
μα περὶ βουβῶνα μετὰ πυρετοῦ. φλυκχτὶς, φλύχταινα 
ἐπιμήκης, μάλιστα περὶ βουβῶνας καὶ μασχάλας. ὑπό- 
vouov ἕλκος, 0 βάϑος ἔχει καὶ κόλπους. ὑπερσαρκοῦν 
ἕλκος. ἀφρῶδες ἕλκος, ᾧ ἐπανϑεῖ. λευχότης τις, ἢ us- 

254«vív. τύλωσις, ὅταν ὀχληρὸν ἢ, καὶ λευχότερον, ἢ 
ὑποπέλιδνον τὸ ἕλκος. μυδῶὼν, σὰρξ σομφὴ, ἕλκος 
στενὸν, πρόμηχες, ἔσωθεν μὲν μυξώδει σαρχὶ, ἔξωϑεν 
δὲ τυλώδει κατειλημμένον. "ἐσχάρα ὑποπέλιδνος, 7192 
λευκὴ, ἢ ὕπωχρος, φλύκταιναν ἔχουσα, καὶ ἐρύϑη- 

S0p«, καὶ ἀλγηδόνα σύντονον. τερηδόνας, τῶν φϑορᾷ 
ἀπροφασίστως, μάλιστα περὶ τὴν κεφαλήν. σύριγξ, 
ἄνϑραξ, αἷμα, ἰχώρ. ἕλκος περιτετριχωμένον, οὗ τὸ 
ὑγρὸν φϑείρει τὰς τρίχας, πιτύροις ἐοικὸς, συνίστα- 
ται δὲ ὅπου τρίχες. ἀλωπεχία, ψίλωσις τριχῶν ἀπρο- 

8 φάσιστος, μάλιστα περὶ κεφαλήν. ὄφις, ψίλωσις τρι- 
χῶν, περιλαμβάνουσα τὴν χεφαλὴν στεφάνου δίκην, 



284 V. 1038. 

195 μάλιστα ἐπὶ παίδων. * ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ τὸ ὄμμα φϑείρου- 
σα. ἀλφὸς μέλας, ἐπιδρομὴ σκιώδης, ἐπιπόλαιος, tU- 
ίατος. ἀλφὸς λευκὸς, λευκότης ἐπιτρέχουσα τῇ ἐπιδερ- 
ματίδι, αὐχμηρὰ, δυσίατος. λεύκη, ὅταν ἐπιτείνῃ ἡ 
λευκότης, καὶ φύσῃ τρίχωσιν λευχήν. εἰ δὲ χεντήσει- 5 
ας, ὕφαιμος, δυσίατος, ἔστιν ὅτε ὑπέρυϑρος. ἐπαν- 

ϑεῖ δὲ αὐτὸ τοῖς χείλεσιν, οἷον ἁλὸς ἄχνη. λειχὴν ἄ.- 
γρίος, τραχὺς, δυσίατος, ἀνώμαλος. λέπρα. λειχῆνες 
τραχεῖς, πολλοὶ, ἑλκώδεις, λεπιδωτοὶ, ὑπόπυῤῥοι, ἢ 
ὑπέρυϑροι, ἢ ὑπόλευκοι, δυσίατοι. φϑείρουσι δὲ τοὺς 10 

1940vvgag. "ψώρα ἑλκώδης, ὑπέρυϑρος, ἐξανϑήσεις ἔχου- 
σα ἐν αὐτῇ. ψυδράκια, πυρώδη ἐξανθήματα, αὐτόμα- 
τα, ἑλκώδη ἐν ἐπιφανείᾳ. ὑπέρυϑρον νεῦμα, δυσώ- 
δὴς διάθεσις, ὑγρασίαν ἀφιεῖσα. ἔφηλις, πάϑος iv 

προσώπῳ, ὑποπέλιδνος ἐπιδρομὴ. ἀφανίζουσα τὸ κα- 15 
τὰ φύσιν χρῶμα. ἴονϑοι, ἀνθήματα ψυδρακίοις ἔοι- 
κότα περὶ τῷ προσώπῳ, σημεῖον ἀκμῆς. ὑπώπια, φα- 
κῷ ὅμοια τῷ ὁσπρίῳ, συγγενὲς, ἢ ἐπιγενές. ϑύμος, 
ὑπέρυϑοος ἔχφυσις, τραχεῖα, ἔναιμος, οὐ δυσαφαί- 
ρέτος, μάλιστα περὶ αἰδοῖα, καὶ δαχτύλιον, καὶ πα-30 

195 ραμήρια" * ἔατι δ᾽ ὅτε καὶ ἐπὶ προσώπῳ. ἀχροχορδῶν, | 
ἀπὸ uiv τῆς ῥίζης, λευκὴ ἔχφυσις" περὶ δὲ τὸ Gxgov 
παχυνομένη, μάλιστα ἐπὶ παιδίων. μυρμηκία, ἔκφυ- 
δις δτερεὼ, καὶ τραχεῖα, τυλώδης, ἔναιμος περὶ τὰ ἄκρα 
καὶ τὰ ἔσω τῆς χειρός. ἧλος, συστροφὴ τυλώδης, περιφε- 95 
ρὴς, ὕπωχρος, ἡλοειδὴς, ὅτε ἄνωϑεν μὲν εὐρύνεται" περὶ 
δὲ τὴν σάρχα ἀποστενοῦται, μάλιστα περὶ τὰ ἴχνη. 

196 χειρώνιον ἕλκος, χρόνιον, δυδούλωτον. " χείλη, σκλη- 
θὰ, τυλώδης σὰρξ, ὑποπέλιδνος, ἔν κνήμαις καὶ πο- 
σί. λεπὶς τοῖς ἔν πεδίοις ἕλκεσιν, ὁμοία τῇ ϑαλαττίᾳ 80 

ἐπιπήγνυται, ἣν δεῖ τῆς θεραπείας προαφελεῖν. κιρ- 
60g, ἢ κριξὸς, οἴδημα φλεβῶν περὶ κνήμην, πόδας, 
πεδίον, ἐπιγάστρίον, μηροὺς, ὄσχεον. καλεῖται δὲ καὶ 
ἰξία, ἀπὸ τῶν ἐν ταῖς πίτυσι τῆς πίττης ὁμοίων συ- 
στροφῶν, ἀφ’ ὧν καὶ ὁ ἰξός. ἀγκύλη, σχληφότης, 85 
τυλώδης ἐν ἄρϑροις, μάλιστα ἐν δακτύλοις χειρῶν 
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κατὰ τὸ ἐντός. ἐπικάμπτει δὲ τοὺς δαχτύλους. " γί- 197 

νεται δ᾽ ἔστιν ὅτε χαὶ περὶ ἀγκῶνας καὶ γόνατα. 
ἐπινυχτὶς, φλύχταινα ὑποπέλιδνος, ὕφυγρος. ἔναι- 
pog, περὶ χνήμας καὶ πόδας ἐν νυκτὶ γενομένη. γαγ- 

δγλίον, ἀπόστημα ἄπονον, ὑπὸ λευχῷ καὶ νευρώδει 
χιτῶνι. ἔνεστι δ᾽ αὐτῷ ὑγρὸν ἀϑερῶδες, ἢ τριχία, ἢ 
ἑλμίνϑια. γίνεται δὲ καὶ περὶ ἄρϑρα καὶ χεφαλήν. μὲ- 
λικηρὶς, ἀπόστημα ἔχον μελιτῶδες ὑγρὸν, ἐν ἀγχῶσι 
καὶ γόνασι. " πολλάκις δὲ καὶ ἐν ἄλλοις ἄρϑροις, καὶ 198 

10 περὶ στόματι. χάλαξα, καὶ συστροφὴ, καὶ ὑπὸ τῷ δέρ- 
ματι, βουβωνοειδεῖς, κατὰ κύαμον Αἰγύπτιον, ἐπαλ- 
γεῖς προσαψαμένῳ. χαρκίνωμα, σκλήρωμα μετὰ φλε- 
γμονῆς ἐπαλγές. ἔστιν ὅτε ἑλκούμενον, ὑπέρυϑρον, 
ἢ πελιδνόν" συμπεφύκασι δ᾽ αὐτῷ ὡς τοπολὺ φλέβες, 

15 τρίχες, αἱμοῤῥαγοῦν, ἀθεράπευτον. κρυπτὸν καρ- 
χίνωμα, ὅταν μὴ ἡ ὑπερφανὲς, τὰ δ᾽ ἄλλα ὅμοιον. χη- 
λαὶ, ἢ φύσιγγες, ῥαγάδες πτερνῶν, ποδῶν, αἰδοίου. 
"παρουλὶς, οὔλων ἀπύστααις. ἐπουλὶς, ἐπὶ τὸν σω-199 

- φρονιστῆρα περίφυσις. ὑπογλωττὶς, ἀπόστασις ὑπὸ 
90 γλῶτταν. αὖον, ἀπόστασις κατὰ τὴν ἔχφυσιν τοῦ στο- 

μάχου, ἐπὶ τὸ ἄνω τῆς φάρυγγος μέρος. κνησμέδης 
πρὶν ῥαγῆναι. συνάγχη, φλεγμονὴ περὶ ἐπιγλωσσίδα, 
καὶ φάρυγγα, σύντονος, ἀδυνηρά. κυνάγχη, πνιγμὸς 

|. ὑπὸ νύχτα γιγνόμενος, ἐπενεχϑέντος ἐπὶ βρόγχον ὑ- 
i Now παχέος καὶ γλίσχρου, μάλιστα ἐπὶ παιδίων. 
i *dyyóvg, πυώδης ἀπόστασις, μεταξὺ ἐπιγλωσσίδος, 400 

καὶ ῥίξης γλώσσης. παρίσϑμια, φλεγμονὴ περὶ τὰ μῆ- 

λὰ καὶ ἕλχωσις, καὶ ἀπόστασις. ἄφϑα, ἕλκωσις, 
χαὶ ἀπόστασις ἐπιπολῆς λευκαίνουσα γλῶτταν, ἢ 

ϑοπαρίσϑμια, ἢ χίονα, ἢ φάρυγγα. ἔσθ᾽ ὅτε μέν- 
|. τοῦ καὶ μελαίνουσα. πλεονάξει μέντοι ἐπὶ παιδίων. 
.. Ὁταφυλὴ περὶ τὸν κίονα μηχυνομένη, xei ὠχοιῶσα 

ῥαγὶ παραπλήσιος. σῦκον, σὰρξ ἑλκώσει ἐπανθοῦσα, 
 ἄνωϑεν πλατυνομένη, ἐπίπονος, βουβῶνας ἐγείρουσα. 
36" τηνεσμὸς, βαρύτης, καὶ φλεγμονὴ, ἀνοιδαίνοντος 201 

τοῦ δαχτυλίου, μυξώδη ὑγρὰ, ἢ αἱματώδη καταφέρου- 
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σα. ποιεῖ δὲ καὶ δυσουρίαν. κηρίον, περὶ τῷ στήϑεε, 
ἢ τοῖς νώτοις, ἀπόστημα φλεγμαῖνον, πολύστομον, 
ἀφιὲν μελιτῶδες ὑγρὸν, ἔχον iv τῷ βάϑει σάρκα ὥ- 
πῶχρον διεφθαρμένην. χοιράδες περὶ διαγόνι,, καὶ 
τραχήλῳ, καὶ μασχάλαις, καὶ βουβῶσιν, ἀδέσιν ἔου- 5 

202xvict φλεγμοναὶ, εἰς πῦον τρεπόμεναι. * χίμετλα, 
γίνεται μὲν ὑπὸ χρύους ὑπὸ δαχτύλοις, καὶ ἔχνεαι 
ποδῶν, καὶ χερσὶ, μάλιστα ἐπὶ παιδίοις, ἑλκώδεις 
φλεγμοναί. ἐρυσίπελας, μώλωψ ἐρυϑρὸς, ἐπίπονος, 
ἔμπυρος. ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ φλυχταινώδης. ἰδρῶα, ἔξαν- 10 
ὅήματα ϑερινά. βουβὼν, περὶ βουβῶνας οἴδημα με- 
τὰ φλεγμονῆς. αἱμοῤῥοῖς, γίνεται μὲν χατὰ τὴν ἕ- 
ὃραν ἐντὸς, ἔστε δ᾽ ὁμοία μόροις ὠμοῖς. πολλάχις 
Ó καὶ ὑπεροχῆς ἄνεν γίνεται δαγὰς αἱμοῤῥαγοῦσα. 
τυφλὴ αἱμοῤῥοῖς, οἴδημα λεῖον, ἐρυϑρὸν, ἐντὸς τῆς 15 
ξᾶρας, οὕτω κχληϑὲν, ἐπεὶ ἔσϑ᾽ ὅτε οὐχ αἱμοῤῥοεῖ. 

203* χονδύλωμα, περὶ τὴν στεφάνην τοῦ δακτυλίου sU- 
ίατον οἴδημα. συκαῖ περὶ τὴν £Óügav, χανδυλώματα 
μέλανα, οὐκ ἐπίπονα. ἐντεροκήλη, ὀλίσθημα ἐντέρου 
εἰς τὸ ὄσχεον, sig Oyxov αἰρόμενον. ὑγροκήλη περὶ θ᾽ 
δατέρῳ τῶν διδύμων ὑδατώδης συλλογὴν μεταξὺ τοῦ ^—— 
δευτέρου καὶ τετάρτον ὑμένος. πωροκήλη, πώρωμα 
περὶ τὸ ὄσχεον ἐξ ἀποστήματος. σαρχοκήλη, σχιό- —— 
ῥώδης, καὶ παχεῖα ἐπ᾿ ὀσχέῳ διάϑεσις. στεάτωμα, 

οράπιμελῆς παραῤῥοὴ ὑπὸ τῷ δέρματι. "λοιμώδη ἕλκη, 35 
περὶ τὰ παρίσϑμια καὶ τὴν σταφυλήν. ἐσχαρώδης 
νομὴ δυόχρους, εἰς τὸν φάρυγγα, καὶ τὴν ἀρτηρίαν, 
καὶ τὸν στόμαχον καταφερομένη, μετὰ τοῦ ἀνοιδαΐί- 
νεῖν τὸν τράχηλον. περιγραφὴ, περί τι μέρος τοῦ 
σώματος στενύτης ἄπονος, μέλαινα, ὑπέρυϑρος, ἢ 80 i 

ztAivQ, ψιλὴ, τετριχωμένη πώλυψ, σὰρξ ῥινὶ ἐπι- 
φυομένη, μυξῶδες ὑγρὸν ἀφιεῖσα, ἐπιφράττουσα τὴν 
ἀναπνοήν. ὄξαινα, ἕλκωσις ἐν τῷ βάϑει τῶν μυχτή- 
ρῶν, μέχρι τῶν καλουμένων ἠϑμοειδῶν ὀστῶν, πυ- 
δες καὶ δυσῶδες ὑγρὸν ἀφιεῖσα, τὴν αἴσϑησιν ἐμ-85. 

ορδποδίζουσα. "δρακόντιον, ἐκ τῶν περὶ κνήμας καὶ 
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μηροὺς ἑλκῶν ixximvóv τι νευρῶδες ἐφϑαρμένον, 
σπανίως μὲν τοῖς ἄλλοις ἐπιγιγνόμενον, Αἰϑίοψε δὲ 

' ἐνοχλοῦν. κέρατα, iv τῷ τόπῳ τῶν κεράτων περὶ τὸ 
μέτωπον, πωρώδεις ἐχφύσεις περὶ τὸ δέρμα. ἔρ- 

ὅπης, ψυδράκια φλεγμαίνοντα, καὶ νύττοντα, μάλι- 
στὰ περὶ τραχήλῳ καὶ πλευραῖς νεμόμενα. ἔσϑ᾽ ὅτε 
δὲ χαὶ περὶ χερσὶ καὶ ποδῶν ἴχνεσιν. " ἑρπηστικὸν00 
ἕλκος, ἐνοχλεῖ μὲν πρεσβυτῶν κνήμαις καὶ ποσὶν, 
ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ χερσὶ καὶ μηροῖς. ἔστι δὲ ὑποπέ- 

Ἰολιόνον, καὶ νέμεται, καὶ φλεγμαίνει. φαγέδαινα, ἕλ- 
κῶσις, ἄχρι τῶν ὀστῶν διαδιδοῦσα, ταχεῖα νομὴ με- 
τὰ φλεγμονῆς, ἰχῶρας δυσώδεις ἀφιεῖσα, καὶ πρὸς 
ϑάνατον ῥέπουσα. ϑηρίωμα, γίνεται μὲν ἕλκος περὶ 
ἀνδρῶν αἰδοῖα, ἔστι δὲ ὅτε καὶ περὶ δαχτύλους, 

Ἰσχαὶ ἀλλαχοῦ, αἷμα πολὺ, καὶ μέλαν, καὶ δυσῶδες 
᾿ς ἀφιὲν, μετὰ μελανίας τὴν σάρκα ἀνεσϑίον. "σηπεδὼν, 907 

ἕλκους νομὴ λευκοῦ, ὑπώχρου, δυσώδους. μάλιστα 
δὲ ἐνοχλεῖ τῷ στόματι, ὡς ἔσϑ᾽ ὅτε καὶ τοὺς ὀδόν- 
τας, καὶ τὰ ὀστέα ἀφιστάναι. γίγνεται δὲ καὶ ἐπὶ 

Ξομηρῶν, καὶ ἄλλων μερῶν, γάγγραινα. οὕτω καλεῖ- 
ται τῶν μελῶν τὸ νεκρούμενον σὺν ἕλκει, ἢ χωρὶς 
ἕλκους, μετὰ φλεγμονῆς, καὶ ἐρυϑήματος ἀπολευ- 
καινόμενον, εἶτα μελαινόμενον, καὶ εἰς ἀναισθησίαν 
μεϑιστάμενον. 

25 *KEOAAAION Ks 208 

Περὶ μαίας καὶ τῶν ἐπὶ ταῖς τικτούσαις λεγο- 
μένων. 

Ἐρεῖς δὲ, μαῖα, μαιεία, μαίευσις. μαιευτικὴ ἡ 
᾿ πέχνη, καὶ 1 γυνή. καὶ τὸ ῥῆμα, μαιεύευν, μαιεύ- 
ϑοεέσϑαι, καὶ τὰ παραπλήσια. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, μαι- 

ευτικῶς. ἀμβλίσκουσι δὲ, τὸ ἀμβλίσκειν ποιοῦσι, gr 
σὶν ὁ Πλάτων. ἀμβλωθϑρίδιον φάρμακον, τικτικὸν, 
ὠκυτόκιον, ἀτόκιον. λοχετεῖν, λοχεύειν, ἐκλοχεύειν. 
λοχείᾳ, ἡ τοῦ τεκεῖν ἐπιμέλεια. διδοῦσι φαρμάκια ol 
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μαῖαι ταῖς δυστοχούσαις, 0 Πλάτων λέγει. δυστοκεῖν, 
δυστοκία, εὐτοκεῖν, εὐτοκία, εὐτοχοῦσα. κυΐσκειν, 
κυΐϊσχεσϑαι. ὠδίνειν, τίκτειν. πρωτοτόκοι γυναῖκες; 

καὶ πρωτόγονον ὁμοίως. πρωτότοχοι παῖδες. ἄτοκοι 
δὲ, καὶ ἄλοχοι, καὶ ἄγονοι, ὡς Πλάτων. καὶ στερί- 5 
φαι, καὶ στεῖραι. ὀμφαλοτομία, ἐμβρυοτομία. καὶ τὸ 
ἐργαλεῖον, ὀμφαλιστήρ. 



*IOY.AIOY ΠΟΔΥΔΕΥΠΟΥ͂Σ F.1 

Ἰούλιος Πολυδεύχης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. 
LI 

asl δὲ χυνηγεσίων σοι προσήχει μέλειν, ὅτι τοὐ- 
δπιτήδευμα ἡρωικὸν καὶ βασιλικὸν, καὶ πρὸς εὐσωμα- 
τίαν ἅμα καὶ εὐψυχίαν ἀσχεῖ, καὶ ἔστιν εἰρηνικῆς τε 
καρτερίας ἅμα καὶ πολεμικῆς τόλμης μελέτημα, πρὸς 
ἀνδρείαν φέρον, δωμαλέον ve εἶναι γυμνάξει, καὶ πο- 
δώκυν, καὶ ἱππικὸν, καὶ ἀγχίνουν, καὶ φιλεργὸν, εἰ 

10 μέλλει καϑαιρήσειν καὶ τὰ ἀνθιστάμενα ἀλκῇ» καὶ τὰ 
ὑποφεύγοντα τάχει, καὶ τὰ ἀποσπῶντα ἀφ᾽ ἵππου, 
καὶ τὰ συνετὰ σοφίᾳ, καὶ τὰ λανϑάνοντα ὑπονοίᾳ, 
καὶ τὰ χρυπτόμενα χρόνῳ, καὶ νύχτωρ προσαγρυ- 
πνῶν, καὶ μεϑ᾽ ἡμέραν ἐπιπονῶν, ἀνάγκη τι καὶ πε- 

16 ρὲ ϑήρας ὑπειπεῖν. 

*KEOA44414 TOT IEMITO?T 2 

B1 BAIOT. 

E ϑήρας κυνηγέτου. &. 
Ted τόπων iv oig và ϑηρία καὶ τοῦ πῶς καλοῦν- 

20 ται τὰ τούτων ἔκγονα" àv ᾧ καὶ τὰ ὀνόματα τῆς 
. δορᾶς αὐτῶν. p. 
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Περὶ συνεργῶν καὶ κυνηγέτου καὶ σχευῶν καὶ ὁποῖ- 
ον δεῖ αὐτὸν εἶναι. y. 

Περὶ τῶν αὐτοῦ ἐργαλείων καὶ iv τίσι ϑηρίοις ποί- 
o δεῖ χρῆσθαι καὶ ὅπως καὶ iv ᾧ" καὶ περὶ 
τοῦ στήσασϑαι τὰς ἄρκυς. 9.5 

Γενναίων κυνῶν ὀνομασίαι καὶ ὁπόϑεν αὐταῖς ἡ γέ- 
νεσις. [3 

8" Περὶ ἐπιτηδειοτέρου καιροῦ πρὸς κχυνηγεσίαν καὶ 
δοκιμασίας κυνῶν. ς΄. 

Περὶ τοῦ ἐπὶ πόσον καὶ ἀφ᾽ οὗ καὶ ἕως οὗ λύουσι 10 
χρόνου. E- 

Περὶ νοσημάτων αὐτῶν. ή. 
Περὶ τοῦ ἀπὸ τίνος χρόνου ἐπὶ ϑήραν ἀκτέον τὰς κύ- 

νας" ἐν ᾧ καὶ περὶ κόσμου αὐτῶν. 9. 
"Aosvol καὶ κακίαι xvvdv ἀπό vt σώματος καὶ ψυ-15 

γῆς. ι ί. 

ἀπ᾽ ἀπὸ κυνῶν ὀνόματα" ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ ποταποὺς 
δεῖ εἶναι τοὺς ἀρίστους τῷ χρώματι. | ιά. 

Περὶ λαγωοῦ καὶ ἐλάφου καὶ ἄρχτου καὶ παρδάλε- 
ὡς καὶ λέοντος καὶ συὸς καὶ ὄνων ἀγρίων. ιβ΄. 90 

Φωναὶ ξώων. ιγ΄.. 
Περὶ τῶν κατὰ γαστρὸς ὀνομάτων. Ὁ i. 
Περὶ μίξεως ξώων. εξ. 

Γυναικείων κόσμων ὀνόματα. ig. 
Περὶ συμμίκτων ὀνομάτων" iv ᾧ καὶ περὶ τοῦ ἀπαι- 95 

τῆσαι καὶ τῶν λοιπῶν. | ιζ΄. 
5* Ποιότητος χωρίων ὀνομασίαι. aj. 
Περὶ τοῦ οὐκ ἀποτρέψομαι καὶ τῶν ὁμοίων. ι΄. 
Περὶ τοῦ φιλεῖν καὶ τοῦ ἐναντίου. et LAE 
Περὶ ἐπαίνου καὶ ψόγου ὀνόματα. ac, 80 
Φόβου καὶ ϑάῤῥους ὀνόματα. κβ΄. 
Περὶ τοῦ οἶμαι χαὶ τῶν ὁμοίων. ; «γ΄. 
Κηλῖδος ὀνομασίαι. : ὅνα domu. 
Περὶ τοῦ “ἐπιχαίρειν καὶ τοῦ ἐναντίου. κέ. 
Περὶ τῶν τὰς ἀρὰς λυόντων καὶ κυρούντων.Ἡ «ς΄.85 

6* Ζαιμόνων ὀνόματα. «f 
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Φαρμάκων ἐναντίων ὀνόματα Ὁ 0 007 o ᾿ κή: 
Περὶ πλήρους καὶ τοῦ ἐναντίου. - xy. 
Περὶ κωλυμάτων καὶ τῶν ὁμοίων. A. 
Περὶ βλάβης καὶ τοῦ ἐναντίου. λά. 
5 Περὶ ἀσπασμοῦ καὶ τῶν ἐντυγχανόντων ἀλλήλοις. AB. 
Περὶ τοῦ εὐεργετεῖν καὶ τοῦ ἐναντίου. Ay. 
* Περὶ συμβολαίου. | 49.7 
Περὶ ἐμπείρου καὶ ἀπείρου. λὲ. 
Περὶ τοῦ. σιωπᾶν καὶ τοῦ ἐναντίου. Ag". 

10 Περὶ τοῦ προΐσχεσϑαι. AF. 
Περὶ τοῦ πῶς ἂν εἴποιμεν và ἐν στήλαις γράμμα- 

τα. λή. 
ΣΟ διὰ διακορὴς εἰμί. AY. 
Περὶ τοῦ ἀναμφιβόλου καὶ τοῦ ἀμφιβύλου. μ΄. 

15 Περὶ ἑρμηνέως. μά. 
Περὶ τοῦ εἶμι. μβ΄. 
* Περὶ τοῦ ποιῶ. uy.8 
Ἱερὶ τοῦ ἴσου. p). 
Περὶ κλέους καὶ τοῦ ἐναντίου. ut. 

20 Περὶ τοῦ φιλοπαίκτης. με΄. 
Περὶ τοῦ μηδὲν ἄξιον. ὶ ut. 
Περὶ τοῦ βούλομαι. . μή. 
Περὶ τοῦ τί ἂν εἴποιμεν. περὶ τῶν Joiaindidiva v0- 

- pov ἢ ψηφισμάτων. - pr. 
. 95 Περὶ τοῦ μετρίως ἔχειν καὶ ἀμέτρως. v. 

Περὶ τοῦ συστρέψαι τὸ σῶμα xai τοῦ ἐναντίου. νά. 
" ὧν Πλάτων λέγει τὸ ταυτὸν καὶ τὸ οὐένορν. "g. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A. 9 

Περὶ ϑήρας, ϑηρευτοῦ καὶ τῶν κατ᾽ αὐτούς. 

. Θήρα λέγοιτ᾽ ἂν, καὶ ἄγρα, καὶ κυνηγέσιον. 
ὥῆραί τε καὶ ἄγραι, καὶ κυνηγέσια, καὶ ϑηρευ- 
τὴς, καὶ ἀγρευτὴς, καὶ κυνηγέτης. ὃ δὲ τούτῳ᾽ 

δυμπράττων, συγκυνηγέτης, καὶ σύνϑηρος, ὁμόϑηρος. 
ἐρεῖς δὲ ἐπὶ τοῦ κυνηγέτου, ξητητὴς ϑηρίων, πολέμιος 

' Pollux Fol. I. 
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ϑηρίων, ἐχϑρὸς, φιλόϑηρος, καὶ ἀντίπαλος. καὶ τὸ πρᾶ: 
γᾷα, φιλοθηρία. φιλοκυνηγέτης, καὶ ϑηρευτικὸς, ἀγρευ- 
τικὸς, κυνηγετικός. ϑηρευτικῶς, ἀγρευτικῶς, κυνηγετι- 
«Gc. ϑηρᾶν, ϑηρεύειν, κυνηγετεῖν. καὶ ϑηρᾶσϑαι, ἀντὶ 

«Οτοῦ ϑηρᾶν. καὶ ϑηρώνται ἀντὶ τοῦ ϑηρῶσι Ξενοφῶν. "ἡ-5 
μεῖς δὲ, ἐπὶ μὲν τῶν ἀνδρῶν τὸ ϑηρᾶν᾽ ἐπὶ δὲ τῶν ϑηρίων 

τὸ ϑηρᾶσϑαι. ὥσπερ ἐπὶ μὲν τῶν ἀνδρῶν ἰχνεύειν, 
καὶ ἀνιχνεύειν, κα καὶ ἰχνηλατεῖν, καὶ ἰχνευτὴς ἀνὴρ, καὶ 
κύων, ἐπὶ τοῦ ϑηρώντορ. ὁμοίως δὲ, ξητεῖν, ἀναξη- 
τεῖν, ἐξερευνᾶσϑαι, ἀνευρίσκειν, ἐξευρίσκειν, συνεξευ- 10 
οἰσκειν, ταῖς κυσὶν ἐφεῖναι, καὶ ἐφεῖναι τὰς κύνας, καὶ 
ἐπαφεῖναι, μετιέναι, αἱρεῖν, ἐπισίξαι. οὕτω γὰρ ἐκχά- 
λουν τὸ μετά τινος ἀσήμου βοῆς ἀφεῖναι. διώκειν, με. 

41 ταϑεῖν, κυνοδρομεῖν, ἐφέπεσϑαι κατὰ πόδας, " ἐπιγί- 

γνεσϑαι ταῖς κυσὶν, αἴρειν, ἀποχτιννύναι, λαμβάνειν, 15 
τιτρώσκειν, ξωγρεῖν, ξώντων κρατεῖν, καὶ τὰ ὅμοια. 
Ἐπὶ δὲ τῶν ϑηρίων, ἰχνεύεσϑαι, ἀνιχνεύεσθαι, διώ- 
κεσϑαι, μεταϑεῖναι, αἱρεῖσθαι, ξητεῖσϑαι, ἀναζητεῖ- 

σϑαι, εὑρίσκεσθαι, ἀνευρίσκεσϑαι, ἐξευρίσκεσϑαι, ὑ- 
ποφεύγειν, περιφεύγειν, ὑπάγειν, ἀποδιδράσκειν, αἴρε- 20 
σϑαι, ἁλίσκεσθαι, λαμβάνεσϑαι, τιτρώσκεσθαι, ἀπο- 
κτέννυσϑαι, ξωγρεῖσϑαι. Εἴποις δ᾽ ὧν, ἴχνος, ἰχνη- 
λατία, καὶ ἴχνη, καὶ σημεῖα ποδῶν, σύμβολα ἐντετυ- 
πωμένα τῇ yy, ἰχνεύματα, ἴχνια, ἴχνευσις. καὶ τῆς ἰ- 

ρχνεύσεως φησὶν ὃ Ξενοφῶν. ᾿ἴχνη ὀρϑὰ, εὐϑέώ, 95 
συμπεπλεγμένα, εὐναῖα, εὔραια, δρομαῖα, ὀξεῖα. ὄξει 
τὰ ἴχνη, ἀπόξει, πνεῖ, ἀποπνεῖ, ἀποφέρεται ἀπ᾿ αὐ- 
τῶν τὸ πνεῦμα, ἄνοσμα, δύσοσμα, εὔοσμα. δύσοσμα 
δὲ, καὶ εὔοσμα, οὐ τὰ δυσχερὲς, ἢ ἡδὺ ἀποπνέοντα - 
λέγουσιν, ἀλλὰ và εὐαίσϑητα, ἢ δυσαίσϑητα πνεύμα- 30 
τα τῶν Uyvov. ϑηρία, ϑηράματα, ϑηρεύματα, ϑηρά- 
γα, οὐ μόνον τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ τὸ ϑηρώμενον. 
καὶ ἄγραν δὲ καλοῦσιν, ἀφ᾽ ὧν καὶ εὐαγρία, καὶ πο- 

45λυαγρία, καὶ ϑηραγρία, εὐθηρία, πολυϑηρία. Ἐχαὶ 
εὔϑηρος ἄγρα, καὶ πολύϑηρος ἄγρα. καὶ τὰ ἔναν- 95 
τία, δυσαγρία, ἀναγρία, δυσϑηρία, ἀϑηρία, καὶ δύσ- 
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ϑήρος, καὶ ἄϑηρος ἐπανῆλθεν. ἔστι δὲ εἰπεῖν, καὶ 
εὔϑηρος γῆ, καὶ εὔϑηρος ἴδη, καὶ ὕλη εὔϑηρος, καὶ - 
πολύϑηρος. ὁμοίως ὄρη εὔϑηρα, καὶ πολύϑηρα, καὶ 
ϑηροτρόφα, καὶ ϑηρονόμα, καὶ ϑηρίοις ἔντροφα, καὶ 
δϑηρίων κατάπλεα, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ πάλιν, ἄϑηρα, 
καὶ ἄτροφα. ἡ δὲ "άρτεμις, ἀγροτέρα, καὶ κυνηγέτις, 

|. χαὶ φιλόϑηρος, καὶ ὀρεία, ἀπὸ τῶν ὀρῶν. καὶ ᾿Ιδαία, 
| ἀπὸ τῆς Ἴδης, καὶ δίχτυνα, ἀπὸ τῶν δικτύων. καὶ 
ἑκηβόλος, ἀπὸ τοῦ ἑκὰς τὰ ϑηρία βάλλειν. καὶ πολ- 

104& ἄλλα ὀνόματα ἀπὸ ϑήρας. 

ΚΕΦΑΜΔΆΑΙΟΝ B 14 

Περὶ: τόπων | £v οἷς τὰ ϑηρία. 

Τόποι δὲ ϑηρίων ἐν οἷς ἂν εὑρίσκηται, ἴδαι, 
νάπαι, ὗλαι, ὄρη, ἄντρα, ϑάμνοι, φωλεοὶ, ἕλη, 0g- 

15γάδες, πεδία, ἄρουραι. εἰλεοὶ, κυρίως μὲν ἐπὶ τῶν 
ὄφεων λέγονται, ὥσπερ καὶ χειαί" καταχρηστικῶς δὲ 
χαὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ϑηρίων. τῶν δὲ ϑηρίων τὰ μέν 
εἶσιν ὄρεια ἐπιπλεῖστον, ὡς οἷ λέοντες. τὰ δὲ ἕλεια, 
ὡς oí σύες. τὰ δὲ ταῖς ἴδαις τε καὶ ὕλαις χαίροντα, 

200g «i παρδάλεις. ὅϑεν καὶ Ὅμηρος εἴρηκεν, 

ἠῦτε πάρδαλις εἶσι βαϑείης ἐκ ξυλόχοιο. 

πὰ δὲ ταῖς ὀργάσιν, ὡς ἔλαφοι. τὰ δὲ ταῖς ϑάμνοις, 16 
' ὡς οἱ λαγωοί. φωλεύουσι δὲ αἵ ἄρκτοι, καὶ ἣν ἔξω 

τῶν φωλεῶν νέμωνται, περὶ τὰ ἔγκαρπα τῶν δέν- 
φο ὅρων ἁλίσκονται. Καλεῖται δὲ τὰ μὲν τῶν λεόντων 

ἔγγονα, σχύμνοι. τὰ δὲ τῶν ἄρκτων, ἄρκτυλοι. τὰ δὲ 
ἐλάφων, νεβροί. τὰ δὲ τῶν ἀλωπέκων, ἀλωπεκιδεῖς. 

τὰ δὲ τῶν λύκων, καὶ τῶν κυνῶν, χύλακες. ἰδίως δὲ 
τὰ τῶν λύχων., λυκιδεῖς. τὰ δὲ τῶν λαγωῶν, λαγίδια, 

30 καὶ “λαγιδεῖς. παρὰ Ξενοφῶντι δὲ, λάγια. ἐφ᾽ ὧν δὲ 
οὐχ ἔστιν ἴδιον ὔὄνομα, τούτων τὰ τέκνα καλεῖται 
σκυλάχια, ἢ σχυμνία. τὰ δὲ πάντων τῶν ἀγρίων τέ- 
κνα, ὀμβρίκια οἱ ποιηταὶ καλοῦσι, καὶ ὀμβρίας. "λέγοι16 

Q2 
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ὃ ἄν τις ἐπ᾽ αὐτῶν, νέα, νεογνὰ.. νεογενῆ, γαλαϑὴ: 
vd, νεαρὰ, ὑγρομελῇ, ἔτεια, αὐτοετῆ, καὶ τὰ ὅμοια. 
Καὶ τὸ μὲν τοῦ λέοντος δέρμα, λεοντῇ καλεῖται, καὶ 
δορὰ λέοντος. τὸ δὲ τῆς παρδάλεως, παρδαλῆ. τὸ δὲ 
τῆς ἄρχτου, ἀρχτῆ. ἀλωπεκῇ δὲ, τῆς ἀλώπεκος. καὶδ.. 
λυχῆ, ἡ τοῦ λύχου. καὶ μοσχῆ, ἡ τοῦ μόσχου, ὡς 
᾿Αναξανδρίδης εἴρηκεν" 

εἰρχτῆ, λεοντῆ, παρδαλῆ, μοσχῇ, κυνῆ. 

ἡ δὲ τῆς ἐλάφου, νεβρίς. ὡς τῆς αἰγὸς, αἰγίς. καὶ 
τοῦ προβάτου, κώδιον. . Ὁ 

17 *KEOA4A4A410N Γ 

Περὶ συνεργῶν κυνηγέτου καὶ σλευῶν. 

Καὶ δυνεργοὶ μὲν χυνηγέτου, κύνες, ἵπποι, κυ- 
»αγωγοὶ, ἱππαγωγοὶ, δικτυαγωγὸρ, λινόπτης, ὁ τὰ 
ἐμπίπτοντα ἀποσκοπούμενος. καὶ ἡ τῶν χυνῶν δὲ ἐ- 15 
γωγὴ, κυνηγέσιον ὁμωνύμως τῷ ἔργῳ καλεῖται. ἰχνευ- 
τὴς; ἀρχυωρὸς, σλοπιωρούμενος. Σχεύη δὲ κυνηγέ- 
του, χιτὼν εὐσταλὴς, πρὸς τὴν ἰγνύαν καϑήχων. οὐ 
λευκὸς, μηδ᾽ εὔχρους, μηδὲ κατ᾽ ἄλλην εὔχροιαν προλάμ- 

18zov, ὡς μὴ πόῤῥωθεν καϑορῶτο τοῖς ϑηρίοις. * xal χλα- 30 
μὺς ὁμοία, ἣν δεῖ τῇ λαιᾷ χειρὶ περιεεϊίττειν, ὅποτε μετα- 
ϑέοι τὰ ϑηρία, ἢ προσμάχοιτο τοῖς ϑηρίοις. καὶ σκυτάλη, 
ἢ ῥόπαλον. χαὶ ὑποδήματα κοῖλα, ἐς μέσην τὴν κνή- 
μην ἀνήκοντα, δεσμῷ ἀκριβεῖ περιεσταλμένα, εἴη δὲ, 
γέος, κοῦφος, ἐλαφρὸς, δρομικὸς, ὀξὺς, φιλοκίνδυ- 95 

γος, φιλεργὸς, ἐθελουργὸς, QuAOmovos,. ἀγωνιστὴς, 
ϑαρσαλέος, ἄγρυπνος, μὴ προαποκάμνων, μὴ zpou- 

τϑπαγορεύων, μὴ πρὶν ἑλεῖν ἐνδιδούς. * Τὰ δὲ πρὸς κυ- 
νηγέσιον ἐργαλεῖα, ξίφη, δρέπανα, ἀκόντια, τόξα, 
προβόλια, ἔρκυες, σταλίδες, ὁταλιδώματα, ποδάγραι, 30 
ἁρπεδόναι, ἐνόδια, δίχτυα, κυνοῦχος, σχαλίδες, στά- 
λικὲς, σχαλιδώματα. ξίφη μὲν, ὡς ὁπότε δυμπέδοι 
$yoío ἔχειν ἀμύνεσθαι. δρέπανα δὲ, ὅπως εἰ δέοι τῆς 
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ὕλης τι κόψαι, εἶς. τὴν. τῶν ἀρχύων ἀκώλυτον στάσιν, 
ὑπάρχοι τὰ δρέπανα. ἐπὶ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἀξίνας πα- 
ρασκχευωσνέον, εἰ καὶ πρέμνα κόψαι δέοι. "τόξοις 0220 
xci ἀκοντίοις χρώνται ἐπὶ τὰς ἐλάφους, καὶ ἃ z0g- 

5609£v ἐστι βαλεῖν. zoofoAlowg δὲ, ἐπὶ τοὺς σῦς, καὶ 
τὰ ἄλλα τὰ ἀγχέμαχα ϑηρία. καὶ τὰ μὲν ἀκόντια E 
ὅται μελίας ἢ ὀξείας, στρεφνὰ, εὐπαγῆ. αἵ δὲ λόγχαι, 
αὐτῶν, εὐπλατεῖς, καὶ ξυρήκεις. τὰ δὲ προβόλια E 
στῶ μὲν" κρανείας, στερεὰ: δὲ καὶ δορατοπαχῆ φησιν 

106 Ξενοφῶν. αἱ λόγχαι δὲ αὐτῶν ἔστωσαν σιδήρου 
τομωτάτου. τῆς δὲ λόγχης. τὸ μὲν περὶ τὸ ξύλον κα- 
λεῖται αὐλός" "οὗ τὸ μὲν ἔξωϑεν, περίμενρον. τὸ δὲ 91 
ἔνδοθεν, τοῖχος. τὸ δὲ μετὰ τὸν αὐλὸν κοῖλον, ὀβελί- 
6xog* ὅϑεν δὲ πλατύνεται, πτέρυγες, αἱ ἑκατέρωϑεν 

15 προβολαί. ἡ δὲ τῆς λύγχης ἀκμὴ γλῶττα λέγεται. καὶ 
δεῖ τῶν πτερύγων. ἑχατέραν. πλατυνομένην, παχυτέραν 
οὖσαν, ἀποπλατύνεσθαί τε καὶ ἀποστενοῦσϑαι, κατὸ 
μικρὸν ὑπολήγουσαν, ἄχρι πρὸς τὴν γλῶτταν. ἐστο- 
μῶσϑαν δὲ οὐ μόνον. τὴν. v» ἀλλὰ καὶ veg πτέ! 

ϑορυγας χρήσιμον. 

O*SKEOAAAION A. 22 

Περὶ τῷν αὐτοῦ ἐργαλείων. 

Πρὸς μὲν οὖν τὰ ἄλλα ϑηρία οὕτω δεῖ παφε- 
σχευάσϑαι τὸ προβόλιον. πρὸς δὲ τοὺς σῦς, κατὰ τὸ 

95T09 αὐλοῦ τέλος, πρὸ τῶν πτερύγων, κνώδοντας ἀμ- 

φοτέρωϑεν ἐχέτω. τῷ αὐλῷ συγκεχαλκευμένους, σιδή- 
| φοὺ ατερεοῦ, ἑκατέρῳϑεν προβεβλημένους, ὡς μὴ προ- 
— ὠϑῶν αὐτὸν ὑπὸ ϑυμοῦ καὶ μένους ὃ σῦς καὶ τόλ- 

Mus, ἀφίχοιτο διὰ τοῦ δόρατος εἰς τὸν ἄνθρωπον, 
80 ἀλλὰ καὶ οὗ χνώδοντες ἱστάντες αὐτοῦ τὴν ὁρμὴν 
ἐμποδὼν τῇ δύμῃ γένοιντο εἰς τὸ πρόσω μὴ προχοω: 
θεῖν. "τὰ μὲν οὖν ἀκόντια ἐνηγκυλῆσθας δεῖ διὰ τὴν 23 
ἄφεσιν, τὰ δὲ προβόλια διὰ τὴν ἐκ χειρὸς χφείαν οὐ 
δεῖται ἀγχύλης. χρῆσις δὲ τοῦ προβολίου, προβὰς τὸν 
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πόδα τὸν ἀριστερὸν, καὶ τὸν δεξιὸν᾽ ὑποβὰς, ὡς &i- 
v«L τὸ μέτρον τῆς διαβάσεως, ὅσον ἐν πάλῃ, τὴν 
προὔχουσαν πλ ευρὰν ὀξεῖαν ἐχέτω κατὰ τὸν πόδα, 
καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑπὲρ αὐτὸν ὑπτίαν ἀντειλημμένην, 
μέσην τοῦ προβολίου προτεινόμενος, τῇ δεξιᾷ ἀντε-5 

στραμμένῃ τοῦ δόρατος ἐγχρατῶς ἀντεχέσϑω.. χαὶ τῇ 
μὲν ἀριστερᾷ τὸν σίδηρον ἀπευϑυνέτω, πρὸς τὸ τῆς 

24 πληγῆς καίριον. " ἡ δὲ δεξιὰ κατὰ τὴν ἑαυτῆς. ἰσχὺν 
ἐπωϑείτω τὸ προβόλιον. ὁ δὲ ὀφθαλμὸς, κατὰ τοῦ 

. δηρίου ὀξὺς τετάσϑω. κἂν μὲν σῦς p] τὸ ϑηρίον, στο- 10 

χαξέσϑω, ἢ κατὰ τὸ μεσόφρνον, ἢ κατὰ τὴν ὠμοπλά- 
. τὴν ὦσαι τὸ προβόλιον. ἄμφω yi καίρια. εἰ δὲ καὶ 
τῶν γενύων καϑίχοιτο, ἧττον ἂν χρῷτο τοῖς χαυλιό- 
δουσιν. ὁ δὲ, πηδῶντος συὸς, ὑποϑήσει σπασάμενος 

τὴν μάχαιραν. φυλάττεσϑαι δὲ χρὴ μὴ τὸ προβόλιον 15 
ὁ σῦς ἐκκρούσῃ τῇ τε τῆς κεφαλῆς ἐχνεύσει βιαίᾳ 
καὶ τῇ πρὸς τὸν σίδηρον πληγῇ σφοδρᾷ καὶ τῇ QU- 

Φόμῃ τοῦ ἅλματος. " εἰ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ὁμοῦ ἂν τῷ 

ἀνθρώπῳ γίνοιτο. καὶ δεῖ κεῖσϑαι πρηνῆ τῆς ὕλης ἀ- 

πρὶξ ἀντειλημμένον. οὐ γὰρ ἂν δύναιτο χρῆσϑαι τοῖς 90 

χαυλιόδουσι, διὰ τὴν σιμότητα, οὐδὲ τὸ σῶμα ὑπο- 
βάλλειν, ἀλλὰ περιβὰς πατεῖ. «i δὲ ϑήλειαι καὶ δά- 
χνουσιν. Εἰ δ᾽ ἑτέρῳ ϑηρίῳ προσφέροιτο ὁ xvvg- 

γέτης, μὴ διαβαινέτω μὲν τοῖν ποδοῖν ἐπὶ τοσοῦτον, 
ἀλλ᾽ óp90g μᾶλλον ἀνεστηκέτω, διότι τὰ ϑηρία ταῦ- 85 
τα, οἷον παρδάλεις καὶ λέοντες, δρόμῳ μέχρι τοῦ xv- 

- Ξθνηγέτου χρώμενα, πλησιάσαντα πηδᾷ. " στοχάξεσϑαι 
δὲ χρὴ τοῦ στήϑους καὶ καρδίας. αὕτη γὰρ ἐπὶ τού- 

τῶν ἡ πληγὴ καίριος. ΄άρκυες δὲ, καὶ δίκτυα, καὶ 
ἐνόδια, τὸ μὲν λίνον αὐτῶν, “ἰγύπτιον, ἢ Φασιανι- 80 
κὸν, ἢ Καρχηδόνιον, ἢ Σαρδιανὸν εἶναι δεῖ. Ἡρόδο- 
τος δὲ τὸ Φασιανὸν, ὅπερ ἐστὶ Κολχικὸν, ὑφ᾽ Ἑλλή- 

. vov Σαρδονιχὸν καλεῖσϑαι λέγει. καὶ δύναται καὶ τὸ 

ἀπὸ Σαρδοῦς, ἀφ᾽ ἧς ἴσως καὶ τὸ Καρχηδόνιον ἔν- 
δοξόν ἐστιν, ὡς ἀπὸ τῆς ἑσπέρας κομιξόμενον. Πάν- 85 

τὰ μὲν οὖν τὰ ϑηρευτικὰ πλέγματα, δίκτυα χαλοῖτ᾽ 
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ἄν. Φερεκράτης δ᾽ αὐτὰ uel ἕρκη εἶπεν. "ἡ δὲ παραλ- 2 7 
λαγὴ τῶν ὀνομάτων ἐν τῇ χρήσει τῇ ϑηρευτικῇ δί- 
xrvc μὲν καλεῖ τὰ iv τοῖς ὁμαλοῖς καὶ ἰσόπέδοις Í- 
στάμενα" ἐνόδια δὲ τὰ ἐν ταῖς ὁδοῖς. αἱ δὲ ἄρκυες 

ὅτούτων μὲν ἐλάττους εἰαὶ τοῖς μεγέϑεσι, κεχρυφάλῳ 
δὲ ἐοίχασι κατὰ τὸ σχῆμα, εἰς ὀξὺ καταλήγουσαι. δεῖ 
δὲ αὐτὰς εἶναι κατὰ τὸν τοῦ Ξενοφῶντος λόγον, ἐν- 
ψεαλίνους, ix τριῶν τόνων συμπεπλεγμένας. ὁ δὲ τό- 
vOG κοὶ χῶλον καλεῖτωι. πέπλεχται δὲ ἐκ λίνων ὁ τό- 

Ἰῦνος τριῶν. "τῆς δὲ ἄρχνος τὸ μέν τι καλεῖται βρόχος" 28 
ἔστι δὲ ὃ βρόχος τὸ συνεχὲς ἐν τοῖς δικτύοις τετρά- 
γῶνον διάστημια, συνεστηκὸς ἐκ τεττάρων ἁμμάτων, 
ὃ τεενομένης τῆς ἄρχυος γίνεται ῥομβοειδὲς, δι’ οὗ 
τὴν κεφαλὴν διωϑεῖ τὰ ϑηρία ὡς διεχπεσύμενα, καὶ 

Ἰδ περὶ αὐτὸ ἐνσχεϑέντα ὡλίσκεται ^ τὸ δέ τι περίδρο- 
μος" ἔστι δὲ περίδρομος τῆς ἄρανος σχοινίον ἕχατέ- 
ρῶϑεν, τῶν ἄνω τε καὶ κάτω τελευταίων βρόχων δι- 
ειρόμενον, ᾧ συνέλκεταί τε τὰ δίκτυα καὶ πάλιν ἀνα- 
λύεται. "δεῖ δὲ τοὺς περιδρόμους ἀναμμάτους εἶναί 29 

20gnéw ὁ Ξενοφῶν, ἵνα εὔτροχοι ὦσι. προβάλλονται 
δὲ τοῖς δικτύοις ἀπὸ ἀτροφίων. τινὲς δὲ τούτους ἐπι- 
δρόμους ὠνόμασαν. ot δὲ, δύο ὄντων, τὸν μὲν ἐκ 
τοὐχάτω, περίδρομον ἐπίδρομον! δὲ, τὸν ἄνωϑεν. ἔστι δέ 
τὶ ἄρχυος μέρος καὶ ἀκρωλένιω, ὅπερ ἐστὶ τὰ πέρατα τῶν 

85 ἀρκύων. ἃ οἵ μὲν χράσπεδα, οἵ δὲ πτερύγια ὠνό- 
μασαν. καὶ μὴν τοῖς ἐνοδίοις προσονομάξονταί τινὲς 
μαστοὶ, κύκλῳ ix λίνων πλέγματα τοῖς ἀκρωλενίοις 
ποοσπεπλεγμένα. "τοῖς Ób δικτύοις, δακτύλιοι, κατὰ80 
ταυτὰ μέντοι τοῖς μαστοῖς τὸ σχῆμα ἔχοντες. χοίκοι 

80ὺδὲ αὐτοῖς σιδήρου πρόσειαιν, ὡς ἐπὶ μείζοσιν οὖσι 
τοῖς διχτύοις, ὅϑεν καὶ Ξενοφῶν τοῖς μὲν ἐνοδίοις 
παρὰ τὰς ἄρχυς κῶλον ἕν, ὃ καλεῖται τόνος, προῦ- 
τίϑησι" τοῖς δὲ διχτύοις παρὰ τὰ ἐνόδιά φησι δεῖν 
πλείω τόνον προστίϑεσθαι, ποιῶν τὰ μὲν ἐνόδια δω- 

85 δεχάλινα, τὰ δὲ δίχτυα ἕκκαιδεκάλινα, ἐκείνων Ov- 

τῶν ἐννεαλίνων. ἀνάλογον δὲ καὶ τὸ μέγεϑος ἐκ προσ- 
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81 ϑήχης ἐπαύξει. ἔτούτοις δὲ καὶ σαρδόνες προσπλέκον- 
ται, ὅπερ ἐστὶν Gc τοῦ. διχτύου, μετὰ τὸν “τελευταῖον 
βρόχον ἀνέχουσα τὸ δίκτυον, οὗπερ. ἦν ὃ περίδρομος, 
ἢ ἐπίδρομος, ταῖς χαλίσι κατὰ τὸ δίκρουν ἔπεστι. κε- 
xQUqaAog δὲ ἄρκυος, ἡ κοιλότης. κορυφαῖον δὲ, v05 
στενὸν τῆς ἄρκυος, ὅ τινες. κορυφιστῆρα ὠνόμασαν. 
κυνοῦχος δὲ, δέρμα μόσχειον; εἰς ὃ ἐντίϑενται τὸ δί- 
XTUVOV, TQ. σχήματι πεποιημένον. ὥσπερ τὰ. σύσπαστα - 

βαλάντια. στάλικες δὲ, καὶ σχαλίδες,. καὶ σχαλιδώμα- 
τα, ξύλα ὀρϑὰ, ἐξ ἄκρου διττὰ, ἱστάμενα. μὲν κατὰ 10 
τῆς γῆς, τοῖς δὲ δίχροις ἀνέχοντα τοὺς τῶν διχτύων 

ϑῶβρόχους τε καὶ περιδρόμους. "ἀνίσους δὲ εἶναι δεῖ 
τάσδε τὰς στήριγγας, ὅπως πρὸς τὰ ὑψηλὰ καὶ κοῖλα 
τῶν χωρίων χατὰ τὴν χρείαν ὁ ἀρκυωρὸς ἀρμοσάμε- 
vog, ἀπισώσῃ τῇ. τούτων ἀνισύτητι τῶν δικτύων τὴν 15 
στάσιν, ἣ καλεῖται ἀρκυστασία. καθίστανται δὲ ci 
ὀχαλίδες πλάγιαι, μᾶλλον εἰς ἀλλήλας προσνεύουσαι. 
ὁ δὲ τύπος ἐν ᾧ ἵστανται; ἀρκυστάσιον. Ἢ δὲ πο- 
δάγρα ἵσταται μὲν ἐλάφοις - καὶ ὑσὶν ἔσϑ᾽ ὅτε. χα- 

λοῖτο δ᾽ ἂν καὶ ποδοστράβη. κύκλος δέ ἐστι σμιλακί- 90 
vov ξύλου. καὶ ὃ κύχλος στεφάνη καλεῖται. κατείλη-. 
πται ἥλοις σιδήρον καὶ ξυλίνοις παραλλὰξ ἑχατέροις. 

88" xol πλόχαμον ἐν μέσῳ πλέγματι πέπλεχται, ὡς πα- 
τῆσαν τὸ ϑηρίον, φερόμενον ὃ᾽ ὥσπερ ἀναστρέψαι. 
τε τὴν ποδοστράβην, καὶ ἐνσχεϑῆναν στερεῷ. βρόχῳ 95 
κατὰ τέχνην ἐπ᾽ αὐτῷ τούτῳ πεποιημένῳ. ἐντίϑετωι 
δὲ ἡ ποδοστράβη ὀρύγματι. καὶ ἀπὸ τοῦ. περὶ. τὴν 
στεφάγην βούχου. . σειρά .τις ἐχτέταται, ἣν x«i σειρά- 
δα καὶ ἁρπεδόνην καλοῦσι. πλέγμα δ᾽ ἐστὶν ix σπάρ- 

του στερεὸν ἡ σειράς.. καὶ ταύτης ἀπήρτηται ξύλον, 80 
ἐν ἄλλῳ πλησίον ὄντι ὀρύγματι κατακείμενον, ὅπως 
ἐὰν τὸ ϑηρίον ἐπιβὰν ἀναστρέψῃ vs τὴν ποδοστράβην 
ἐφ᾽ ἑαυτὸ, καὶ ἐνσχεϑθῇ τῷ βρόχῳ, τὴν ἁρπεδόνην 
καὶ τὸ ξύλον ἐφελκόμενον, ἐμποδίζηται πρὸς τὸν δρό- 
μον, μάλιστα, εἴ τις τῶν προσϑίων αὐτοῦ ποδῶν ἐν- 55. 

84 σχεϑείη. * καὶ τῷ. μὲν κυνηγέτῃ μεταθεῖν ὑπάρξει κα- 
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τὰ τὸν τοῦ ξύλου ὁλκόν, ῥᾷον μὲν, εἶ κατὰ γῆς μα- 
λακῆς ἐπισύροιτο. ἡ δὲ τραχυτέρα καὶ αὐτὴ τὸ ση- 

μεῖον ἐνδίδωσι, τὸ ϑηρίον, τὸ μετιέναι κατὰ τὰ ἀπο- 

σύρματα τοῦ ξύλου. ἔσϑ᾽ ὅτε δὲ καὶ αὐτὸ τὸ ξύλον 

Sivoycüiv ὕλης δασύτητι, ἢ πέτρας ἀνισότητι, ἔάτησε 

τὸ ϑηρίον. τῷ δὲ ὀρύγματι χρὴ τῆς στερεᾶς γῆς, ἤ 
τινος. πόας, ἢ φύλλων ἐπιφέρειν. τὴν δὲ νεαρὸν γῆν 
ἐκ τοῦ ὀρύγματος ἀποφέρειν, ὅτι ποῤῥωτάτω, τοῦ μὴ 
τῆς νέον κεκενημένης γῆς τὸ ϑηρίον ὀσφραινόμενον, 

τοδυσωπεῖσϑαι. καὶ ἥδε μὲν ἡ παρασκευὴ, μεϑ᾽ ἧς τὸν 
χυνηγέτην δεῖ παρεῖναι. "ἱστάτω δὲ τὰ δίκτυα ἐν πᾶ-8ὅ 

δι τόποις, ὁδοῖς, τριμμοῖς, δρόμοις, ἔργοις, πεδίοις, 

ὄρεσιν, ὕδασιν, ὕλαις, νάπαις, ὅπου ὑποπτεύειν δύ- 

verc, τὸ ϑηρίον εὑρεϑῆναι, διαστήματα καταλιπὼν 
τό πρὸς τὰς διαδρομὰς, ἃ καλεῖται παράδρομα. ἐχέτω δὲ 
«ul ἄλλα μικρὰ δίκτυα, εἰ καὶ τὰ διαστήματα προῦσ- 

αποφράξαι δέοι. ταῦτα δὲ τὰ δίχτυα τῶν κυνηγετι- 
κῶν τινες ἐμβόλια κεκλήκασιν, ὡς παρεμβαλλόμενα 
τῇ τῶν προτέρων στάσει. "φαίης δ᾽ ἂν, ἀναστήσα-80 

φοϑαι τὰς ἄρκυς, ἐνστήσασϑαι, στήσασϑαι, περιστή- 
σασϑαι, περιβαλεῖν, περιβαλέσϑαι, περιπετάσϑαι.,. πε- 

ριϑεῖναι. περιτεῖναι., ἐπιτεῖναι, ὀρϑῶσαι, στοιχίσαι, 
περιστοιχίσασϑαι, περιστοιχίσαι. καλεῖται. δὲ αὐὖὐ- 
τῶν ἡ στάσις, στοιχισμὸς, στοῖχος, στόχος, στοχὰς, 

- ου καὶ στοχασμός. στοχὰς δὲ καλεῖται, καὶ χειροποίητά τινὰ 
- οἰκοδομήματα ἐκ λίϑων, ἢ ὕλης ὑπὲρ τὴν γῆν ἀναστή- 

ματα, κατὰ χρείαν τῆς τῶν δικτύων ἐξίσου στάσεως, 
εἴ τι χοῖλον εἴη περὶ τὸ ἀρχύστατον. Σόλων δὲ, καὶ 
στοιχάδας τινὰς ἐλαίας ἐκάλησε, ταῖς μορίαις ἀντιτι- 

. 8οϑεὶς, ἴσως τὰς κατὰ στοῖχον πεφυτευμένας. 
isis 

*'KEGOA4AA4A410N E. 

Περὶ κυνῶν καὶ τῶν κατ᾽ αὐτάς. 

- Γενναῖαι κύνες, Δακωνιχαὶ, “άκαιναι, ox, 

| ἡ νόλίδες, “οχρίδες, Κελτικαὶ, ᾿1βηρικαὶ, Καρῖναι, 

857 
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Κρῆσσαι, Μολοττικαὶ, Ἐρετρικαὶ, " Toxaved, Ivóvxat. 
oí. δὲ κύνες ob "PulAuol καλούμενοι! ἀπὸ πόλεως 
᾿ἡχαϊκῆς κέκληνται, ὥσπερ οἱ Ἐλυμαῖοι ἀπὸ ἔϑνους 
μεταξὺ Βάκτρων καὶ ᾿Ὑρχανίας κειμένου. Καστόριοι 
0i, καὶ «Μενελαΐδες, καὶ 'Δρμόδιοι, ἀπὸ τῶν ϑρεψών-5 

ϑϑτων ὠνομάσθησαν. "λέγουσι δὲ τὰς uiv. Δακαίνας 
ἐξ ἀλωπέκων τὸ ἀρχαῖον καὶ χυνῶν γενομένας xAg- 
δῆναι ἀλωπεκίδας, τὰς δὲ "Toxávog, ἐκ κυνῶν, καὶ 
λεόντων, καὶ κληϑῆναι λεοντομιγεῖς. ᾿Δριστοτέλης δὲ, 
τὰς ᾿Ινδικὰς κύνας, ἐκ κυνὸς, καὶ τίγριδος λέγει κα- 1ὸ 
τὰ τρίτην γενεάν. τὰς γὰρ προτέρας δύο ξῶα γίγνε- 
όϑαι ϑηριώδη. Νίχανδρος δὲ ὁ Κολοφώνιος τοὺς 
᾿Ινδοὺς κύνας ἀπογόνους φησὶν εἶναι τῶν ᾿ἀχταίω- 
vog χυνῶν, ei μετὰ τὴν λύτταν σωφρονήσασαι, δια- 
βᾶσαι τὸν Εὐφράτην, ἐπλανήϑησαν εἰς ᾿Ινδούς. 15 

89 à *' Ἰστορία περὶ γένους κυνῶν. 

“Ωσπερ καὶ τὰς Χαονίδας καὶ Μολοττίδας &- 

πογόνους φασὶ κυνὸς, ὃν “Ηφαιστὸς ἐκ χαλκοῦ Zhg- 
μονησίου χαλχευσάμενος, ψυχὴν ἐνθεὶς, δῶρον ἔδωκε ἡ 
Ζιὶ,. κἀκεῖνος Εὐρώπῃ, αὕτη δὲ Μίνωι, καὶ Μίνως 90 
Προκχρίδι, καὺ Προκρὶς Κεφάλῳ. φύσιν δ᾽ εἶχεν ἄ- 
qvxrog εἶναι, ὥσπερ ἡ Τευμησία ἀλώπηξ, ἄληπτος. 
καὶ διὰ τοῦτο ἀπελιδώϑησαν ἄμφω, ὃ μὲν, ἵνα μὴ 
λάβῃ τὴν ἄληπτον ἀλώπεκα, ἡ δὲ, ἵνα μὴ φύγῃ τὸν 
ἄφυκτον κύνα. αἵ δὲ Καστορίδες, Κάστορος ϑρέμμοι- 25 

40τα, ᾿ἡπόλλωνος τὸ δῶρον. "ταύτας δ᾽ ὁ αὐτὸς οὗτος 
ποιητὴς τὰς ἀλωπεχίδας λέγει, μιξαμένου τὸ γένος 
ἀλώπεκι Κάστορος. αἵ δὲ Ἐρετρικαὶ, καὶ ταύτας 4- - 
πόλλων δέδωκε. τοὺς δὲ λαβόντας xc ϑρέψαντας. 
Εὐρυτίδας φησὶν εἶναι. καὶ μὴν τάς ys Μενελαΐδας 30 

"τὰς αὐτὰς εἶναί φησι ταῖς Κυψελλικαῖς, δύ᾽ ἀδελφῶν 
χυνῶν ixsüsv ὑπὸ Μενέλεω περὶ τὴν ᾿4ργολικὴν τρᾶ- — 
φεισῶν. περὶ δὲ τὴν Κυρήνην ἐκ λύχων καὶ κυνῶν 
γίνεσθαί τι γένος ᾿Δριστοτέλης λέγει. τῶν δὲ γε Κρη- 
τικῶν κυνῶν oi μὲν διάπονοι, οἱ δὲ πάριπποι κα- 85 



Ww 44 251 

λοῦνται. * διαπόνονς μὲν οὖν φασι καὶ τὰς νύχτας 41 
ταῖς ἡμέραις ἐν ταῖς πρὸς τὰ ϑηρία μάχαις ἐπιλαμβά- 
"PE. καὶ πολλάκις παρευνασϑέντας τοῖς δηρίοις μεθ᾽ ' 
ἡμέραν ἄρχεσϑαι τῆς μάχης. ob δὲ πάριπποι τοῖς (x- 

᾿ὅποις συνθέουσιν, οὔτε προϑέοντες οὔτε μὴν ἀπόλει- 
πόμενοι. οἵ δὲ Κυναμολγοὶ κύνες εἰσὶ περὶ τὰ ἕλῃ 
Tü μεσημβρινὰ, γάλα δὲ βοῶν ποιοῦνται τὴν τροφήν. 
καὶ τοὺς ἐπιόντας τῷ ἔϑνει τοῦ ϑέρους βοῦς Ivàc- 
κοὺς χαταγωνίξονται, ὡς ἱστορεῖ Κτησίας. * Κύνες 0142 

10 ἔνδοξοι" ὁ Πύῤῥου τοῦ Ἠπειρώτου, ὃς ἐκβοήσαντος 
μὲν ἐκ τῶν ὕπνων αὐτοῦ, περιβὰς ἐφύλαττε τὸν Πύῤ- 
ον. ἀποϑανόντος δὲ χαὶ καιομένου τοῦ νεχροῦ, ἐνή- 
λατο. εἰς τὴν πυράν. οἵ δὲ ᾿Ησιόδου, παραμείναντες 
αὐτῷ ἀναιρεϑέντι, κατήλεγξαν ὑλακῇ τοὺς φονεύσαν- 

15Tag. ὁ δὲ ᾿Ικαρίου κύων ἔδειξε τῇ ϑυγατρὶ τὸν ᾽ΙἼκα- 
τς ον νεχρόν. καὶ εἰ χρὴ πιστεύειν τοῖς ποιηταῖς, ὁ 

τὸς ἐστιν ὁ Σείριος. ἔνδοξος δὲ καὶ ὁ ᾿Ηπειρωτικὸς 
Κέρβερος, καὶ ὁ ̓ Αλεξάνδρου, ὁ ó πρὸς λέοντας ἀγωνι- 
ξόμενος, τὸ ϑρέμμα τὸ ᾿Ινδικὸν, ἑκατὸν μνῶν ἐωνη- 

90 μένος. xe ἀποϑανόντι αὐτῷ πόλιν φησὶ Θεόπομπος 
᾿ἡλέξανδρον ἐποικίσαι. " λέγουσι δὲ τοὺς γενναιοτέρους 48 
τῶν ᾿Ινδῶν ἄλλο μὲν ϑηρίον ἀπαξιοῦντας μεταϑεῖν, 
λέοντι δὲ ὡς ἀξιομάχῳ προσαγωνίξεσθαι μόνῳ. ἔχε- 
σϑαί τεὀδὰξ ἐμφύντας, ὥστε κἂν ἁλῷ τὸ ϑηρίον, πολ- 

25 λὰ πράγματα τοὺς κυνηγοὺς ἔχειν, ὡς ἀποσπάσαι τοῦ 
E. ϑηρίου τὸν κύνα. τὸν δὲ ᾿Ἵλέξανδρον ἐπὶ πείρᾳ δώ- 
ρα λαβόντα παρὰ Σωπείϑους τοιούτους κύνας iv Ἰν- 

δοῖς, πολλὰ ϑηρίων εἴδη παραβαλεῖν τινι τῶν κυνῶν. 
τὸν δὲ ἐχταϑέντα χατὰ γῆς ἀτρεμεῖν, ὡς οὐδὲν πρὸς 

ϑοαὐτὸν οὖσαν τὴν ϑήραν τὴν ἄτιμον. “λέοντος δὲ προ- 44 
* ᾿οφϑέντος, ἐξαναστῆναι, γνωρίσαντα τὸν ὄντα ἄξιον 
ἀνταγωνιστήν. κἀπειδὴ συμπλακεὶς κατήϑλησε τὸ ϑη- 

. glov, ὁ uiv ἐνδακὼν εἴχετο, μαχαίρᾳ δέ τις ἀπέκοψε 
τὸν πόδα τοῦ xvvóg. καὶ ὃς οὐδ᾽ ὑπὸ τὴν ἀλγηδόνα τῆς 
MW ἠνέσχετο λῦσαι τὸ δῆγμα, ἀλλὰ ϑυμῷ τὸ δρώ- 

| p&vov ἠγνόει. παρὰ δὲ Πώρου τῷ βασιλεῖ δοθεὶς" δῶ- 
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ρον χύων, δύο λεόντων λέγεται κρατῆσαι. ἦν δὲ καὶ 
᾿Αλκιβιάδῃ χύων ἔνδοξος, ἑβδομήκοντα μνῶν ὦνιος, 

46v χάλλος ϑαυμαστός. "οὗ τὴν οὐρὰν ἀφελῶν, πρὸς 
τὸν μεμφόμενον ὅτι τῷ κάλλει τοῦ κυνὸς ἐλυμήνατο, 
ἐξεπίτηδες ἔφη τὸ ξῶον ἀκρωτηριάσαι, ἵνα τοῦτο καὶ δ 

μηδὲν ἄλλο ὑπὲρ αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖον λέγῳσιν. ἔνδοξος 
δὲ xel ἡ ̓ “ταλάντης κύων, Αὖρα τοὔνομα, ἣν ὁ Κα- 
λυδώνιος σῦς ἀπέκτεινεν. ἀφ᾽ ἧς τὸ κυνὸς αῆμα Κα- 
λυδωνίοις. καὶ ἕτερον δὲ οὕτω σῆμα ἐν “Ελλησπόντῳ 
κεκλήκασιν, ἀπὸ ἐνδόξον χυνὸς, εἰ μὴ πιστευτέον, ὅτι 10 
Ἑκάβης εἰς κυνὸς μορφὴν μεταβαλούσης οὕτως ὠνο- 
μάσϑη. ἡ δὲ ἐπὶ τῷ "άργῳ ᾿Οδυσσείῳ ευνὶ παρ᾽ ᾿ Ομή- 

ἀσρῳ ϑθαυματοποιία γνώριμος. "ὁ δὲ Γηρυόνου κύων, 
ὁ τὰς βοῦς φυλάττων, ἀδελφὸς ἦν τοῦ Κερβέρου, 
ἀνῃρέθη δὲ ὑφ᾽ “Ἡραχλέους. τὸ ὃὲ ὄνομα αὐτοῦ 15 
Γαργίττιος. καὶ ἔχει μνῆμα ἐν ᾿Ιβηρίᾳ. γνώριμος δὲ 
καὶ Τριακὲς, κκὶ Παιονικὴ κύων. Πάνης δὲ αὐτὴν ὁ 
“Παιονίας σατράπης δῶρον ἔδωχεν ᾿Δλεξάνδρῳ τῷ βα- 
σιλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ ὁ Μάγνης Ó κύων, τὸ Ἱππάμωνος 
χτῆμα, ᾧ “ήϑαργος ἐπώνυμον, οὐκ ἀνώνυμος, ὃς τῷ 20 
δεσπότῃ συντέϑαπται, καϑάπερ μηνύει τοὐπίγραμμα". 

47 "ἀνδρὶ μὲν Ἱππάμων μην. ἦν, ἵππῳ ϑὲ ΤΟ: 
; δαργος, 

καὶ κυνὶ 4ήϑαργος; καὶ ϑεράποντι Βέβης. 

τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿ἀχταίονος κυνῶν ὀνόματα, κατὰ τὴν 95 

«Αἰσχύλου δόξαν, Κόραξ, “Ἄρπυια, Χάρων, “υκιτᾶς. 
οἵ δὲ xci Ξενοφῶντι τῷ Γρύλλου φασὶ γεγενῆσθαι 
ἔνδοξον χύνα, Ἱπποκένταυρον τὴν προσηγορίαν. AL. 
μὴν Μάγνητας μὲν τοὺς ἐπὶ Μαιάνδρῳ τρέφειν XU- . 

νας; πολέμων ὑπασπιστάς. τοιοῦτοι δὲ ἦσαν καὶ lloi-30 
οσιν οἱ σύνϑηροι κύνες. ἔνδοξον δὲ καὶ Δυχάδα τὴν 
᾿Θετταλὴν Σιμωνίδης ἐποίησε, γράψας τουτὶ nx 

γραμμαὰ ἐπὶ τῷ τάφῳ τῆς κυνὸς, | 

48 "ἧς «0 καὶ φϑιμένας λευκοστεάτῳ ἐνὶ τύμβῳ, 
ἴσχω ἔτι τρομέειν ϑῆρας, ἄγρωσσα Avxág. 85 ! 

| 

| 
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— xdv δ᾽ ἀρετὰν οἷδεν μέγα Πήλιον, ἃ τ᾽ ἀρίδηλος 
ἤθοσα, Κιϑαιρῶνός τ᾽ οἰονόμοι σκοπιαί. 

καὶ γὰρ ü Τεγεᾶτις “νύτη “4οκρίδα δόξης ἐμπέπλη- 
κεν, ig ἧς τῷ τάφῳ φέρουσ᾽ ἐπέγραψεν, 

5 dise δήποτε, καὶ πολύῤῥίξον παρὰ ϑάμνον᾽ 
Zóxgu φιλοφϑόγγων ὠκυτάτη σχυλάκων, 

τοῖον ἐλαφρίξοντι τεῷ ἐγκάτϑετο «Ao, 
ἰὸν ἀμείλικτον ποικιλόδειρος ἔχις. 

*"KEGOD 44410N s. 

10 ὋΣ: Περὶ ἐπιτηδείου καιροῦ πρὸς xvviyysolav. 

Θηρατέον μὲν τοίνυν iv παντὶ καιρῷ. πειρατέον 
δὲ τῆς κυνῶν ἀρετῆς ἐν χρύει μὲν, εἰ μὴ μαλακιῶσι 
ῥῖνας, ἐν ϑέρει δὲ, εἰ φέρουσε τὸν ἥλιον, συνιᾶσι τῶν 

|o ἐχνῶν, τοῦ ἡλίου τὸ πνεῦμα τὸ ἀπ᾿ αὐτῶν ἀμαυροῦν- 
15tog. ἦρος δὲ, εἰ ἐν πλήϑει τῆς ἀπὸ τῶν ἀνϑέων ἀποῤ- 

ῥοῆς διακρίνουσι τὰς ὀσμάς. τῆς μὲν οὖν χειμερινῆς 
τε καὶ ϑερινῆς ὥρας ὁ ἠρινὸς καιρὸς εἰς ϑήραν ἐ- 
πιτηδειύότερος, ὡς τοῦ ἀέρος ἄμεινον χεκραμένου᾽" 

. πλήν ys παρόσον ταῖς κρίσεσε τῶν ἰχνῶν ἐνοχλεῖ τὰ 

49 

40 ἄνϑη. “τὸ δὲ μετόπωρον ἐγγυτάτω μὲν ἐστι τῇ κρά: 50 
σει πρὸς τὸ ἔαρ, οὔτε δὲ αἵ ἀπὸ τῶν ἀνθέων ἀπόῤ- 
δοιαι, οὔϑ᾽ αἱ ἀπὸ τῶν ἤδη “συγχεκομισμένων χαρ- 

— σῶν, ἐφ᾽ ἑαυτὰς ἕλκουσι τὰς ῥῖνας τῶν χυνῶν. διὰ 
μέντοι χιόνος ἐπιφανέστερα τὰ ἴχνη καὶ οὐ δυσζή- 

$5Tgv«. ἀλλ᾽ εὐαΐρετος ὁ λαγῶς, xa80rt χαὶ τῇ δασύ- 
τητι τῶν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ τριχῶν ὄγκοι προῦσ- 
ἐξάνοντες τοῦ δρόμου τὴν ῥᾳστώνην ἐμποδίξουσι. 

 Τροφαὶ μὲν δὴ τοῖς σκύλαξι μετὰ τὸ ἐκ τῶν μητέρων 
γάλα. τοῦτο γάρ φησιν αὔξιμον εἶναι ὃ Ξενοφῶν, αὖ- 

8010 τε καὶ τὸ μητρῷον πνεῦμα. "ἀλλὰ μετὰ τοῦτο τὸδι 

τῶν ἁλισχομένων αἷμα δεῖ προσφέρεσϑαι τοῖς σκύλα- 
ξιν, ἵνα προσεϑίξζωνται. τῇ κυνηγετικῇ τροφῇ. «Σκαυλα- 
λεία δὲ, ἡ μέν τις νοείσϑω σχυλάκων ἀνατροφή" ἡ δὲ 
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τούτων γένεσις. καὶ τὸ σχυλακεύειν τὰς κύνας χρῆναι 
τοῦ χειμῶνος, ἐστὶν ἐμπιμπλάναι σκυλάκων, καὶ ὀχεύ- 
εἰν. προδιαπονηϑεῖσαι δὲ, εἶτα ἀναπαυσάμεναι, xatd 
καιρὸν ἂν συνδυάξοιντο, τῷ μὲν πόνῳ γεγενημένων 
αὐταῖς τῶν σωμάτων εὐπαγῶν, τῇ δὲ ἀναπαύσει πρὸς 
ἰσχὺν τραφέντων. ἐσϑίειν δὲ αὐτὰς τότε δεῖ πρὸς xó- 
ρον, ἐπεὶ ὁπότε ϑηρῷεν τὸ ἐμπίπλασϑαι οὐ πάνυ 
χρήσιμον. ἡ δὲ τῶν exci δεν ΟΡ i τροφὴ σιτία 
οἴνῳ διάβροχα. ΠῚ 

£2 'KEOA44410N Z^ 6ῸΟ ιο 

Περὶ τοῦ ἐπὶ πόσον καὶ ἀφ᾽ οὗ καὶ fog οὗ χύ- 
ουσι χρόνου. , 

Κύουσι δὲ δύο μῆνας, καὶ οὐκ ἄν τις ἐξαγάγοι 
ἐπὶ ϑήραν κύουσαν, ὁπότε ἐπίτεξ εἴη, xci ἐπίφορος. 
τῷ δὲ ᾿ἀριστοτέλους λόγῳ, εἰ μέν τις κύει δύο μῆνας, 15 
μάλιστα καὶ τὰ τικτόμενα πρὸ δωδεκάτης ἡμέρας οὐ 
βλέπει. ἡ δὲ ἡμέρας δύο καὶ ἑβδομήκοντα. καὶ ἡ τῶν 
σκυλακίων ὄψις προθεσμίαν ἔχει τρίτην καὶ τετάρτην 

ἡμέραν. τῆς δὲ ἡ μὲν κύησις τρίμηνος. τὸ δὲ τῶν. 
σκυλάχων ἀνάβλεμμα εἰς ἑβδόμην προχωρήσει καὶ 90 
δεκάτην ἡμέραν. ὥρα δὲ ἀρίστη κυνῶν πρὸς πλήρω- 
σίν τε καὶ γένεσιν τῷ μὲν ἄῤῥεν. τετάρτου" ἔτους 
ἀρξαμένου, τελευταῖον τὸ ὄγδοον. ἡ δὲ ϑηήλεια τριε- 
τὶς μέχρις ἑξξαετίδος συνδυαξέσϑω. 

53 'KEOAAA410N H. (85 

Περὶ νοσημάτων κυνῶν. 

Νοσήματα μέντοι χυνῶν τρία, λύσσα, ποδάγρα, 
χυνάγχη. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ποδάγρα οὐ πάντη ἀνίατος. ἡ 
δὲ λύσσα δυσίατος ἡ δὲ κυνάγχη εἰς ϑάνατον φέ- 
θει. πᾶν δὲ τὸ ὑπὸ λύττῃ κυνὸς ἐχομένου δηχϑὲν 80 
ἀναιρεῖται. ἄνϑρωπος δὲ μόνος οὐκ ἄνευ κινδύνων. 
περιγίγνεται. ᾿ ᾿ 
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*KEGOAAAION 80. 54 

. Περὶ τοῦ ἀπὸ τίνος χρόνου ἐπὶ ϑήραν ἀκτέον τοὺς 
κύνας. 

Τοὺς i σκύλακας, ἑξαμήνους μὲν τὰς᾿ ϑηλείας 

δοῦσας, ὀχταμήνους δὲ τοὺς ἄῤῥενας ἐπὶ τὴν ϑήραν 
ἀκτέον, ἱμάντι μακρῷ ἐνηγκυλημένῳ ἐξημμένους. εἶθ᾽ 
ὅταν ἐν καταλήψεν γένηται τὸ ϑηρίον, ἐφιέναι καὶ 
τούτοις ἑλεῖν, ἵνα χαίρωσι τῇ ϑήρᾳ, τὸ μὲν πρῶτον 
ἀπὸ τοῦ ἱμάντος ὑλαχτεῖν ἐῶντας, μικρὸν δὲ ὕστε- 

Ιορον καὶ τὴν ἀγχύλην ἀπολύσαντας, ὡς μὴ τεινόμε- 
νοι ῥηγνύωνται. "κόσμος δὲ κυνὸς, δέραια μὲν, ἱμὰς 55 
πλατὺς περὶ τῷ τραχήλῳ, στερεὸς, ὃς καὶ περιδέραιον καὶ 
περιδερὶς ὀνομάζεται. ἔνδοϑεν δὲ αὐτῷ ὑπεῤῥάφϑω ἀρ- 
ψακὶς, ὡς μὴ τρίβοιτο ὑπὸ τοῦ δέρματος ἡ δειρὰ τοῦ 

1δχυνός. τελαμωνία δὲ καὶ αὐτὴ, πλατὺς ἱμὰς ἑκατέρω- 
ϑεν, ἀπὸ τοῦ δεραίου περὶ τὰς πλευρὰς παρήκων ἐν- 
αλλὰξ, ὡς τῶν τενόντων τὰ μετὰ τὰς ὠμοπλάτας ἄ- 
κρας καὶ τὰς λαγόνας στεγόντων. ἧλοι δὲ, ἢ ἐγχεν- 

 τρίδες ἔπεισι ταῖς τελαμωνίαις. * αἴ δὲ καὶ περὶ τὸ 1-56 
90 πίσειον ἐχτέτανται, ὡς μὴ ὀχεύοιτο ἡ κύων, τῶν ἐγ- 

κεντρίδων τὴν τόλμαν τῶν ἐπιβησομένων ὠνειργου- 
σῶν, τοῦ μὴ ὑποπλησϑῆναι αὐτὰς ἐξ ἀγεννῶν χάριν. 
τὸ δὲ περιδέῤῥαιον ἐξῆπται στενοῦ ἱμάντος, ὃς χατὰ 

τὸν κύναγχον ἐξηγκύλωται. καὶ ἀπὸ τούτου ἄγεται ἡ. 
95 κύων. ἔνιοι δὲ καὶ τὰ νῶτα τῶν χυνῶν βύρσαις τι- 

σὶ στερεαῖς καταλαμβάνουσι, περὶ τὰς ὑποδερίδας τοῦ 
ξώου τὰς βύρσας ἀνάψαντες, ὥσϑ᾽ ἥκιστα τρωτοὺς 
εἶναι τοὺς κύνας τῇ τοιαύτῃ σχέπῃ, ὁπότε συμπίπτοι- 

ἐν τινι τῶν μαχίμων ϑηρίων. 

^ "KE AAAION ἃ — B1 

᾿ ̓Αρεταὶ καὶ κακίαι κυνῶν ἀπό τε σώματος καὶ 

, ψυχῆς. 
orna ὃὲ κυνῶν ἀπὸ uiv σώματος, μεγάλαι, 

anh ἀσύμμετροι, μηδὲ ἀνάρμοστοι. σιμαὶ, ἀρϑρώδεις, 
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ἰνώδη τὰ κἀτῶϑεν τοῦ μετώπου. τὸ μέτωπον πλατὺ, τὰς 
διακρίσεις ἀκριβῶς ἔχον. κεφαλαὶ κοῦφαί τε καὶ εὔφοροι. 
ὄμματα, μετέωρα, μέλανα, στίλβοντα. λάμπουσαι αἵ 
κόραι. πυρῶδες τὸ βλέμμα. ὦτα, λεπτὰ, καὶ μικρὰ, 
καὶ ψιλὰ ὄπισϑεν. τράχηλος, μακρὸς, ὑγρὸς, περιφε- 5 

ὅϑρής. στήϑη, εὔσαρκα, εὐρύτερα. "αἵ δὲ ὠμοπλάται 
τῶν Gov μικρὸν ἀφεστηκέτωσαν. σχέλη, ἑκάτερα μὲν 
ὑψηλὰ, μείξω δὲ τὰ ἐξόπισϑεν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπί- 
Quxve. τὰ δὲ πρόσϑεν, ὀρθὰ, στιφρὰ, στρογγύλα, μὴ 
προὔχοντα κατὰ τοὺς ἀγκῶνας. αἵ πλευραὺ δὲ ἔστω-1ο 
αν προεσταλμέναι, καὶ μὴ πρὸς τὴν γῆν βαϑυνόμε- 
ναι. τῆς δὲ ὀσφύος οὐκ οὔσης ἀσάρκου, τὸ ὑγρὸν 
πάντη καὶ τὸ παντελῶς σκληρὸν ὁμοίως ἀπέστω. λα- 
γόνων δὲ ἄριστον τὸ μέτριον, ὡς ἀπεῖναι μέγεθός τε 

59 χαὶ σμικρότητα. "τῶν δὲ ἰσχίων στρογγύλων ὄντων, 15 
τὰ μὲν κατόπιν ἔστω σαρκώδη, τὰ δὲ ἄνωθεν ἀσύν- - 
δέτα, ἔνδοϑεν προεσταλμένα. κενεῶνες δὲ αὐτοί τε 
λαγαροὺ καὶ τὰ κάτωϑεν αὐτῶν, οὐραὶ, προμήκεις, 
εὐθεῖαι, ὀξεῖαι, λιγυραί. μηριαῖαι, σκληραί. τὰ δὲ 
ὑποκώλια, περιφερῆ, καὶ προμήκη τε καὶ εὐπαχῆ. περι- 90 

φερεῖς δὲ οἵ πόδες. εὔτριχες δ᾽ ἔστωσαν. καὶ τὰ - 

τοιχώματα αὐταῖς δασυνέσθω λεπτῇ καὶ μαλακῇ 
ΘΟχαὶ πυχνῇ τῇ τριχί. " τοιαῦται δὲ οὖσαι φανοῦν- 

ται ἐλαφραὶ, ποδώκεις, δρομικαὶ, εὔστομοι, εὐϑύστο- 
μοι. καὶ ἥκει κατὰ μιχρὸν ὃ λόγος ἐπὶ τὰς τῆς ψυ- 95 
χῆς αὐτῶν ἀρετὰς, ἀποφαίνων τοὺς χύνας ϑύυμοει- 
δεῖς, εὐαισϑήτους, ἐϑελουργοὺς, ἀπλανεῖς, ϑυμοσό- 
φους, σοφὰς, εὔρινας, εὔποδας, ὀξεῖς, φιλοπόνους, 
εὐψύχους, ἐγχρατεῖς. οἵους ἁρπάξειν μὲν τὰ πνεύ-΄. 
ματα, κρίνειν δὲ τὰς ὀσμὰς, ἐπευϑύνειν δὲ τὰ ἴχνῆ,30 

καταφωρᾶν δὲ τὸ ϑηρίον, μετιέναι, μεταϑεῖν, 
μεταδιώκειν, μεθϑέπειν, κατὰ πόδας χωρεῖν, ὑπο- 
χρυφϑὲν ἐξευρίσκειν, προοφϑὲν διώκειν, καταληφϑὲν 

61 αἱρεῖν. " φροντίξειν μὲν κατὰ τὴν ξήτησιν τῶν ὀσ- 
μῶν, ἡσυχάξειν δὲ κατὰ τὴν εὕρεσιν τῶν ἰχνῶν. 35. 

προηγεῖσθαι δὲ τῷ ϑηρευτῇ, κἂν ἐγγὺς ἢ τῆς ἀνευ- 

-—- 



ρέσεως, ὑποσημαίνειν, κατανεύειν, ὑποδηλοῦν, διαδη- 
λοῦν, τῇ χαρᾷ τῆς ψυχῆς, τῷ πηδήματι τοῦ σώματος, 
τῇ φαιδρότητι τοῦ προσώπου, τῇ λαμπρότητι τῶν ó- 
φϑαλμῶν, τῇ μεταλλάξει τῶν ὀμμάτων, τοῖς ἀναβλέμ- 

ὅμασι τῆς ὄψεως, τοῖς πηδήμασι τῆς ἐλπίδος, τῇ στά- 
6:L τῶν Gov, τῷ σεισμῷ τῆς οὐρᾶς, τῷ τὸ σῶμα 
πᾶν ἐπικραδαίνειν. "Αἱ δὲ κακίαι τῶν κυνῶν ἀπὸδ 
μὲν τῶν προειρημένων ἀρετῶν κατάδηλοι. ἐρεῖς δὲ ἀ- 
πὸ τοῦ σώματος, μικραὶ, ἢ ὑψηλαὶ, καὶ ἀσύμμετροι, 

10 χαροποὶ, μυωποὶ, γρυπαὶ, ἄῤῥωστοι, ψιλαὶ, αἰσχραὶ, ἄμορ- 
φοι, ἀσύντακτοι τὰ σώματα, διάστροφοι τοὺς πόδας, &- 
Ὅτομοι, νωϑροὶ, ἄϑυμοι, βραδεῖαι, κατηφεῖς, ἄπο- 
δες. βαρεῖαι τὴν κεφαλὴν, σαρκώδεις τῷ μετώπῳ, ὑ- 
πέρμετροι, καὶ δασεῖαι τὰ ὦτα, σκληραὶ τοὺς αὐχέ- 

15vag, στήϑη στενά. ὠμοπλάται τοῖς ὦμοις συνάπτου- 
σαι, πλευραὶ βαϑεῖαι, ὀσφῦς σαρκώδεις, λαγόνες ü- 

σύμμετροι πρὸς τὸ σῶμα. " ἰσχία προμήκη τε xci68 
γυμνὰ σαρκῶν. μηρίδια ὑγρά. τὰ ὑποκώλια οὐ στρογ- 
γύλα. ἐπιμήκεις οἱ πόδες. τοιούτῳ δὲ σώματι ἀνάγκῃ 

φοκαὶ τῇ ψυχῇ κακίαν προσεῖναι, καὶ εἶναι τὰς κύνας 
ἀνοήτους, ἀναισθήτους, ἀμαντεύτους τῶν ἰχνῶν, ἄῤ- 
ῥινας, doyàg, ἀπόνους, ῥᾳϑύμους, πλανήτιδας, εὐ- 
εξαπατήτους, ἐξαπατητικὰς, πρὸς μὲν τὴν ξήτησιν ἀναπε- 
πτωχυίας, πρὸς δὲ τὴν εὕρησιν ἀϑύμους, ἀπειϑεῖς, μισο- 

95 ϑήρους, φιλανθρώπους, ἐπαναχωρούσας ἐκτῆς διώξεως, 
προλιπούσας τὸ ϑηρίον, προδιδούσας τὰς συνϑήρους, v- 
ποϑεούσας, προϑεούσας, "προϊεμένας τὰ διώγματα, κε- 64 
κλαγγυίας, οὐ καίρια ὑπολαμβανούσας, προχαιρούσας, 
μάτην ἐπαναστρεφούσας, προπετῶς πηδώσας, εἰκῆ ταῖς σο- 

80 φωτέραις τῶν xvvàv ἐμποδὼν καϑισταμένας, ἐνδιδούσας 
ὑπὸ τὸν ἥλιον, ὑποφευγούσας ὑπὸ τὰς σκιὰς, μαλακιού- 
σας ὑπὸ τὸ χρύος, ἐξανισταμένας ὑπὸ τὸν ὄμβρον, 

οὐκ ἀπαλλαττομένας τῶν τριμμῶν, προκαμνούσας. ἀ- 
παγορευούσας. ὑποτρεμούσας ὅταν ἐγγὺς 1) τὸ ϑήραμα. 

85 ὑποτρόμους γιγνομένας, οὐκ ἀνευρεῖν συνετὰς, οὐ δι- 
ὥκχειν [xavdg, ὀλιγόφφονας, ἀκρατεῖς, κνυζούσας. 

Pollux Vol, I. 
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65 *KEOAAAION IA 

Lmó κυνῶν ὀνόματα. 

CAmó δὲ κυνῶν ὀνόματα, χυνῆ, κυνηγετικὴ, xv- 
ψάγχη, κυνομαχεῖν, κυνοδρομεῖν, ἔκκυνοι, ἐκκυνῶσαι, ἐκ-᾿ 
κυνεῖν. λέγεται δὲ καὶ προκυνεῖν, τὸ προὐύλακτεῖν, πρὶν ἢ 5 
τὸ ϑηδίον ἀνευρεῖν. καὶ “Ὅμηρος μὲν λέγει, xvvóg 
ὄμματ᾽ ἔχων. οὕτω γὰρ τὸν ἀναιδῆ καλεῖ. καὶ ἀλλα- 
χοῦ, κύων ἀδεής. ᾿Αριστογείτων δὲ ὁ Κυδιμάχου κχύ- 
ov διὰ τὴν τόλμαν ἐκαλεῖτο. καὶ κύνες οἱ ἀπ᾿ Av- — 
τισϑένους. καὶ κυνίξειν, καὶ κυνισμὸς, καὶ κυνικὸς, 10 

καὶ ᾿κυνώδης, καὶ κυνοῦχος, καὶ κυνήποδες ἵπποι: 
Χρώματα δὲ κυνῶν, οὔτε τὸ πάντη λευκὸν ἀποδὲ- 
&Tfov, οὔτε τὸ βαϑέως μέλαν, οὔτε τὸ παντελῶς πυῤ- 
ὁὸν, ἀλλὰ ξἑκάστῳ παραμεμίχϑω τι καὶ ἑτέρας χρύας, 
ἤτοι κατὰ τὸ μέτωπον, ἢ ὑπὲρ τὰς ῥῖνας ἄκρας, ἢ 15 
κατ᾿ ἄλλο τι τοῦ σώματος μέρος. 

66 *KEGOAAAION IB. 

Περὶ διαφόρων ϑηρίων. 

Εὐναὶ λαγῶν, ϑάμνοι συνηρεφεῖς, ἶδαν ἀμφιλα- 
φεῖς, δωχμοὶ βαϑεῖς. χειμῶνος μὲν, và πρόσειλα" 96-920 
ρους δὲ, τὰ ἐπίόκια. iv δὲ χιόνι, τὰ μελάγχειμα. ἔστε — 
δὲ ταῦτα τὰ κοῖλα, ἐν οἷς ἡ χιὼν διατέτηκε. κέχλη- 
τῶι δὲ ὅτι παρὰ τὴν ἄλλην τῆς γῆς ὄψιν λευκὴν ov- 
ὅαν ὑπὸ τῇ χιόνι, ταῦτα μόνα μελαίνεται. εὔχριτα 
μὲν τὰ ἴχνη τὰ εὐθέα, δύσχριτα δὲ τὰ συμπεπλεγμέ- 95 
va. γίγνεται δὲ μάλιστα τὰ τοιαῦτα, ἣν προδιεξέλθω- ᾿ 

67διν ἀλώπεκες. * Τὰ δὲ ὀρϑὰ ἴχνη, ὁπόταν ἤτοι κτύ- 
που κατὰαχούσαντεςξ ὀρϑοὶ κατὰ τοὺς πόδας τοὺς 
ἐξόπισθεν ἐπανιστάμενοι βούλωνται τὸ δαφὲς τοῦ 
προσπεσόντος ἤχου μαϑεῖν, ἢ καὶ τῷ τῆς σελήνης φω-80. 
τὶ χαίροντες, ὁπόταν 4j πανσέληνος, ἀντιπαίξοντες 
πρὸς ἀλλήλους, καὶ πηδῶντες μαχρὰ, καὶ διαλλόμε- 
voi, "καὶ διαποῤῥιπτοῦντες, ἀποφήνωσι ταραχώδη τὰ 
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ἴχνη. ἰδέα λαγὼ καὶ φύσις, τὸ uiv χρῶμα, ἐπίπερ- 
' «vog. ἔστι δὲ τοῦτο περχνῆς ἐλαίας τὸ εἶδος, οὔτε Ou- 

φακος ἔτι οὔτε ἤδη μελαινομένης. " μέγεθος, οὐ μέ-68 
γας. κοῦφος τὴν φύσιν, δασὺς τὴν τρίχωσιν, καὶ τὰ 
ὕπτια τῶν ποδῶν, ἀλλ᾽ οὐ μόνα τὰ πρανῆ δασυνό- 
μενος, ἅπερ οὔ φησιν ᾿Δριστοτέλης ἑτέρῳ ξώῳ προό- 

εἶναι. διὰ τοῦτό μοι δοχεῖ δασύποδα τὸν λαγὼν ἄλ- 
λοι τε x«l Κρατῖνος καλεῖν, ὄνομα ποιούμενος τῷ 
£3o τὴν. φύσιν. ὁ μὲν οὖν μείξων καὶ τὸ λευκὸν ἔχει, 

1οτὸ ἐν τῷ μετώπῳ μεῖξον. ὁ δὲ μικρὸς TO. τε λευκὸν 
ἔλαττον καὶ τὸ χρῶμα ἐπίπυῤῥος. *yAmvxog δ᾽ ἐστὶν 69 
ὁ A«ydg, ἢ χαροπὸς ἐξ ὄμματος. καὶ τὰ ὄμματα οὐκ 
ἔχει βλεφαρίδας, ὅϑεν καὶ᾿ ἀμβλυώττει. ταπολλὰ δ᾽ 
ἐστὶν ἐν ὕπνῳ. καὶ τοῦτο δὲ οὐ σμικρὸν ὀφθαλμοῖς 

1570 βλάβος. κεφαλὴν ἔχει μικρὰν, ἐλαφρὰν, κατωφε- 
' ρῇ, εἰς στενὸν καταλήγουσαν, ὦτα ὑψηλὰ, τράχηλον - 

στενὸν, στρογγύλον, ὑγρὸν, ἐπιμήκη, ὠμοπλάτας ὀρ- 
ϑὰς, ἄνωθεν ἀσυνδέτους, σχέλη τὰ πρόσϑεν ἐλα- 
«9d, σύγχωλα, στῆϑος οὐ σαρκῶδες, πλευρὰς οὐ 

50 βαρείας οὐδὲ ἀσυμμέτρους, κωλῆνα σαρχώδη, λαγό- ᾿ 
vag ὑγρὰς, ἰσχία στρογγύλα, εὔσαρκα, οὐ συνεστη- 70 
κότα, “μηροὺς. βραχεῖς, εὐπαχεῖς, μυώδεις, οὐκ ὀγκώ- 
δεις. τὰ ἔνδον ὑποκώλια μαχρὰ καὶ στιφρὰ, πόδας 
τοὺς πρόσϑεν στενοὺς καὶ μαχροὺς, τους OztGÜsv 

ϑοστερεοὺς καὶ πλατεῖς, σχέλη πολὺ ἐλάττω τῷ μήκει | 
παρὰ τὰ ὄπισϑεν. βλεσσὰ δ᾽ ἔστι τὰ ὄπισϑεν, ὡς Ly. 
κεχλίσϑαν παρὰ τὰ ἐμπρόσϑια καὶ κατὰ τοὺς ὃδρό 
μοὺς προβάλλειν αὐτὰ πρὸ ἐκείνων, καὶ πηδᾶν, ἀν- 
τερειδόμενον τοῖς ὄπισϑεν ποσὶν, οὐδαιιῆ τοὺς προ- 

βοσϑίους ἐμποδίξοντα, διὰ τὴν ἐχείνων εἰς τὸ ἔσω πα- 

ῥάλλαξιν. " ἁλτικὸν δ᾽ ἐστὶ καὶ πηδητικὸν τὸ ξῶον Υ1 
μᾶλλον ἢ δρομικόν. ἄλλως δὲ κοῦφόν τε καὶ ὑπὲρ- 
ἔλαφρον. κἀπειδὴ τὴν οὐρὰν ἔχει οὐχ ἱκανὴν τὸ σῶ- ἡ 
μα ἀπξυϑύνειν, τοῖς ὠσὶ χρῆται πρὸς τὴν ἡγεμονίαν 

85 παρακαταβάλλων αὐτὰ, καὶ ὥσπερ κώπαις τισὶ πα- 
ἐγγυῶν. τὸ σῶμα. dvo δὲ τοῖς κατωφέρέσι μᾶλλον 

EE 
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ἁλίσκεται διὰ τὸ ὕψος τῶν ὄπισθεν ποδῶν, κατὰ κε- 
φαλὴν προωϑούμενος. ἐν δὲ τοῖς ἀνάντεσυν ἡ τῶν 
ποδῶν ἀνισότης κατὰ τὴν τῶν τύπων ἀνωμαλότητα 
ἀπισοῖ τὸ σῶμα πρὸς τὸν δρόμον. ὅσον γὰρ iv τοῖς 
ἀνάντεσι κατόπιν χοιλαίνεται, τοσοῦτον τὸ τῶν z0-5 

δῶν μῆκος ἰσοπέδου δόξαν ἀναλαμβάνει. " δειλίᾳ δὲ 
ὑπερβάλλει τοῦτο τὸ ξῶον, ἔμπληκτον δᾷστα γιγνύμε- 
vov, καὶ ἀναπτοούμενον. ὅϑεν καὶ πτὼξ ὀνομᾶξεται. 
τὸν δὲ ὕπνον ποιεῖται καὶ τὴν ἀνάπαυλαν, ὑποϑεὶς 
μὲν εἰς τὰς λαγόνας τὰ ὄπισϑεν σχέλη, τὰ δὲ πρόσω 10 

κῶλα προτείνας τε καὶ συνϑεὶς, «αὶ τὴν κεφαλὴν κα- 
ταϑεὶς χατ᾽ αὐτῶν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν καταμύῃ τε καὶ τὰς 
ῥῖνας ἀκινήτους ἔχῃ, οὐ καθεύδει, καμὼν δ᾽ ἴσως 
ἀναπαύεται. ἣν δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀνασειταμένοις d- 
τρεμίξῃ, καὶ τὰς ῥῖνας ὑποκινῶν ἐντείνῃ ϑαμινὰ ἐκ- 15 

7ϑανεῖσϑαι, ὕκνος αὐτὸν ἀκριβὴς ἔχει. Ἐχοὶ μὴν πολύ- 
γονόν ἐστιν ἐς ταμάλιστα τουτὶ τὸ θηρίον. ἐσπικυϊσχό- 
μενον ἀεὶ; καὶ διὰ πάσης ὥρας. ὥστε τὸ μὲν ἤδη. τέ- 
τέχτῶι, τὸ δὲ μέλλει, τὸ δὲ κύεται, τὸ δὲ ἔτε «λάττε- 
ται. «αἱ εἴποις ὧν αὐτὸ, πολύγονον, ztoÁvrOxOV, πο- 0 

λύτεκνον, ἐπικυϊσκόμενον, γόνου ἀεὶ ἐπιπληφούμενον. ὦ 

τίκτει δὲ καθ᾽ ἕκαστον μῆνα. καὶ τετρίχωται ττᾶν, ὥσ- 
τε καὶ τὴν γυάϑον ἐντὸς ἔχειν τρίχας. ὕσων δ᾽ ἂν 
ἐτῶν εἴη, τοσαύτας ἔχει τῶν ἀπὸ τοῦ σώματος ἐγχω- 

Ἰάρούντων ὑπὸ τὴν οὐρὰν τὰς ὁπάς. *uóvov δὲ τῶν 85 
ξώων καὶ πρὶν τεκεῖν ἔχει γάλα. καὶ μόνον τῶν πο- 
λυσχιδῶν ἔχει πυτίαν. καὶ of uiv Ἐλυμαῖοι τῶν παρ᾽ 
ἡμῖν ἀλωπέκων οὐ μείους εἰσὶ τὰ σώματα, μελαίνον- | 
ται δὲ τὰ χρώματα καὶ προμήκεις πεφύκασι. καὶ τὸ 
παρὰ τὴν οὐρὰν ἄκρον λευκὸν αὐτοῖς ἐσίμηκές ἐστιν.80 
oí δὲ μοσχίαι καλούμενοι τῶν λαγωῶν, ὀξύτερον καὶ 
εὐαισϑητότερον ἔχουσι τὸ πνεῦμα τὸ τῶν ἰχνῶν, ὥσ- 

7δτε γίγνεσθαι πρὸς αὐτὰ τὰς χύνας ἐχμανεῖς. "᾽196- 
x1 δὲ μόνη τῶν νήσων ἄγονός ἐστι λαγωῶν,. Kaoná- 
ϑιοι δὲ, πρότερον οὐκ ὄντων iv τῇ νήσῳ λαγωῶν, ξεῦ-85᾽ 
γος εἰσαγαγόμενοι, τὸ μὲν εἰς πλῆϑος ἐκ τῆς πολυ- 
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γονίας ἐπιδιδοῦν, ἔφϑειρε, τοὺς καρπούς. οὗ δὲ πα- 
θουμίαν ἐποιήσαντο ἐπὶ τῶν ἐπισπαστὸν κακὸν ἐφ᾽ &- 
αὐτοὺς ἐπαγαγόντων, ὁ Καρπάϑιος τὸν λαγωόν. καὶ 
μὴν ᾿Δναξίλας ὁ Ῥηγῖνος, οὔσης, ὥς φησιν 'Agiórové- 

5λης, ἀγόνου τῆς Σικελίας τέως λαγωῶν, ὃ δὲ εἰδα- 
γαγών τε καὶ ϑρέψας, ὁμοῦ δὲ καὶ ᾿Ολύμπια νικη- 
δας ἀπήνῃ, τῷ νομίαματε τῶν ᾿ηγίνων ἐνετύπωδεν 
ἀπήνην καὶ λαγῶν. , 

'* ΤΙερὶ ἐλάφων καὶ συὸς καὶ λοιπῶν ϑηρίων. 76 
10 — Tàv δὲ ἐλάφων ἄχερως μὲν ἡ ϑήλεια. ὁ δ᾽ ἄῤ- 

ῥην χερωφόρος, ἢ κερασφόρος, ἢ κεράστης, ἢ εὔκε- 
φῶς, ἢ πλατύκχερως, ἢ ὑπέρκεορως, καὶ χρυσόχερως, 
ὁ ὑπὸ Ἡραχλέους ἁλούς. καὶ ᾿ἀναχρέων uiv σφάλλε- 
ται χερόεσσαν ἔλαφον προσειπών. καὶ Σοφοκλῆς, κε- 

Ἰδροῦσαν, τὴν Τηλέφου τροφόν. “Ὅμηρος δὲ 09905, 
ἀμφ᾽ ἔλαφον χεραόν. ἔστι δὲ τοῖς ἐλάφοις τὸ χοῶμα 
ἐπίξανϑον, κατάστικτον λευχοῖς γράμμασι. πλείω δὲ 
αἵ ϑήλειαι τὰ στίγματα ἔχουσι, καὶ μάλιστα τῶν ἐλά- 

. «ov οὗ νεβροί. " ἁλίσκονται δὲ διχτύοις uiv, εἴ τις 77 
90 ὀγμεύσας αὐτὰς αυνελάσειε, ποδοστράβαις δὲ, εἴ τις 

ἐνεδρεύσας αὐτὰς ἐμποδίσειε. καὶ γεννᾷ μὲν ὡς ἐπι- 
τοπλεῖστὸν ἕν ἡ ἔλαφος, κύει δὲ μῆνας εἰς ὀχτώ. τί- 
χτει δὲ προσπληρωϑεῖσα ὑπὸ τὸ μετόπωρον ἱστάμενον. 

τὸν δὲ νεβρὸν οἵ γονεῖς ἀγαγόντες ἐπὶ τὴν εὐνὴν, ἵ- 
$5v« ἀπὸ πέτρας ἀποῤῥῶγος περίδρομος παρέχοι τὴν 

ἐκ ϑατέρου μέρους ἀσφάλειαν, ἡ μὲν μήτηρ ξαυτὴν 
καταβαλοῦσα ϑηλάξει τὸ βρέφος, "ὁ δὲ πατὴρ ἄπο-γ8 
Ov φυλάττει, χαὶ πρὸς τὸν προσελθόντα ὑπερμαχεῖ. 
καὶ τὸν μὲν νεβρὸν εἰ δυνηϑείης ἀπελάσας ἀπὸ 

S0 tÓv γονέων κυνοδρομῆσαι τὸν μὲν πρῶτον δρόμον, ἀ- 
πολείψῃ σὺ καὶ «i κύνες. ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ἀπαγο- 
θεύουσιν ἄρα oí νεβροί. πολλαὶ δὲ καὶ τῶν τελείων 
ἐλάφων ἐν ταῖς συνεχεστέραις διώξεσιν ὑπὸ δυσπνοί- 
ἂς ἁλίσκονται. χρεία: 0i πρὸς αὐτὰς τόξων καὶ ἀ- 

86 κοντίων. Εἴποις δ᾽ Qv περὶ συὸς, βαϑύνει τῷ ῥύγχει 
ἣν γῆν, κείρει τὰ λήϊα, κόπτει τὰ δένδρα. "ϑήγειγ9 
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τοὺς ὀδόντας, ἔφριξε τὴν λοφίαν, λεχρίοις παρέβλεψε 
. τοῖς ὄμμασι, πυῤῥῶδες ὑποβλέπει, τοῖς ὀδοῦσιν ἀντι- 
παταγεῖ, τῷ πρὸς ἀλλήλους κόμπῳ τῶν ὀδόντων 
ἀπειλεῖ, πῦρ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφίησιν, ἀφρὸς αὐτῷ 
τοῖς χαυλιόδουσι περιξεῖ, τραχύς ἐστι πρὸς ὀργὴν,5 
ἀκάϑεχτος τὸν ϑυμὸν, δύσμαχος, δυσάλωτος, δυσα- 
γώνιστος, προωϑῶν, προῤῥηγνύμενος, ἐμπίπτων, προσ- 
πίπτων, ἀνατρέπων. κόπτων τοῖς ὀδοῦσιν, ἀνοίγων, 
ἀναῤῥηγνύς. ῥύμῃ ἐπιὼν, ῥόϑιος συμπροσχωρῶν, βί- 

ϑθαιος τὴν ἑρμὴν, δυσχίνητορ, δυσκαταγώνιστος. * xal τὸ 
τὰς ἄρκυς διακόψειεν Gv, καὶ τὰς στάλικας ἀνατρέ- 
ψειε, καὶ τὰ δένδρα πρόῤῥιξα ἐχτρίψειεν, ὑπέρϑυμος, 
δυσόργητος, ἔμπυρος, ὑπέρασϑμος. εἰ δὲ πλαγίως 
τοῖς ὀδοῦσι ϑίγοι, τῶν κυνῶν τὸ τρίχωμα ἐπέφλεξεν. 
εἰ δὲ ἀποθανόντι τῷ χαυλιόδοντε προσενέγχαις τρί“ 15 
χας, ὡς ἀπὸ πυρὸς αἵ τρίχες συντρέχουσιν. οὕτω καὶ 
πολὺ τὸ φλογῶδες ἔνεστι τῷ ϑηρίφ. Ἢ δὲ ἄρχτος 
τίχτει μὲν σάρκα, πλάττει δὲ el ἀρϑροῖ τὸ γέννημα 

διτῷ στόματι, καὶ πρὸς. εἶδος ξώου τὰ μέλη τυποῖ. "καὶ 

ἄρκτου μὲν ὄρος τὸ ἀρκτῶον ἐπώνυμον. ἀρχτεύεσθαι 90 
δὲ τὰς παρϑένους ἔλεγον ὁ δῆμος 0 rruxóg. Ἑλίχη 
δὲ, χαὶ Κυνόσουρα, ἐν οὐρανῶ δύο ἄρκτοι, Zhóg ἡ 
ἑτέρα τροφὸς, οἱ δὲ ἄμφω λέγουσιν. οἱ δὲ τὴν μὲν, 
ὡς ἦν τροφὸς, τὴν δὲ, ὡς παιδικά. καὶ ἄρκτος μὲν, 
τὸ καταντικρὺ μεσημβρίας τοῦ κόσμου μέρος. ὁ δὲ 95 
ἄνεμος, ὁ πνέων ἐκεῖϑεν, ἀπαρκτίας. καὶ κύκλος ἀρ- 

 χτιχός. ἁλίσκεται δὲ τὸ olov καὶ δικτύοις, καὶ μά- 
qu» καὶ βόϑροις τισὶν; ovg ὑπὸ τὰ δένδρα τὰ καρπο- 

δεφόρα τῶν κυνηγετῶν τινες ὀρυξάμενοι, "καὶ καλά- 
μου, ἢ ἄλλου τινὸς εὐθραύστου ξύλου δοκίδας τοῖς 80 

βόϑροις ἐπιτείναντες, καὶ τῆς ἀκινήτου γῆς. ἐπιφορή- 
ὅαντες, καὶ πόαν ἐπιβαλόντες, ἡ μὲν, ὡς ἐπὶ τὸ δέν- 
ὅρον ἀναῤῥιχησομένη κατὰ τὸν καρπὸν ἐπείγεται" τὸ 
δὲ ὄρυγμα αὐτὴν, ϑραυσϑεισῶν τῶν δοκίδων, ὑπε- 
δέξατο. τὴν δὲ πάρδαλιν τρόποις τε τοῖς προειρημέ- 35 

ψοις λαμβάνουσι, καὶ φάρμακον ἀχόνιτον παραμίξαν- 
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τες σιτίοις, τὸ μὲν ϑηρίον διαῤδοίᾳ κενοῦται. τοῖς 
δὲ πολλάκις καὶ ξῶν ἐστὶν ἁλισχόμενον. " Εἴποις δ᾽ 88 
ἂν ἐπὶ παρδάλεως, ἔχει. τὸ σῶμα κατάστικτον, δτικ- 
τὸν, κροχοειδὲς, εὐπρύσωπον, εὔχρουν, εὐειδὲς, πολυ- 

δειδὲς, ὑγρὸν, εὐέλικτον, πολύμορφον, πηδητικὸν, ἀλ- 
τιχὸν, εὐπαλές. Καὶ λέοντα δ᾽ ἂν εἴποις, βλοαυρὸν, 
βασίλειον, εὐχαίτην, εὐχόμην, κομήτην, εὐγένειον, 
ὑπέραυχον, μεγαλόϑυμον, ὑπέρφρονα, ὑπέρϑυμον, 

ὑπερμεγέθη, βίαιον, ταχὺν, ἰσχυρὸν, ϑρασὺν, κρα- 
Ἰοτερὸν, ἐγχρατῆ ἀνδρῶν. "ϑηρᾶται δὲ ἥκιστα Σοὶ 

ὁ τέλειος οὐ πλέγμασιν, ἀλλὰ μηχανήμασι, καὶ 
σοφίσμασιν. οἵ δὲ σκύμνοι τῶν γονέων, πίστει τοῦ 
δυσεπιβουλεύτου, καὶ ϑράσει τῆς οὔσης δυνάμεως, ἐ- 
πὶ ϑήραν ἀπονέμονται. Τοὺς δὲ ὄνους τοὺς ἀγρίους, 

 15ig' ἵππων διώξαντες, ἀγελάξονται δὲ κατὰ πλῆϑος, 
ἐπειδὰν ὑπέρχοποι καὶ ὑπέρασϑμοι γένωνται, καὶ ὁ 
κονιορτὸς αὐτοῖς ὡς ἂν ix πλήϑους ἐγειρόμενος ivo- 

χλῇ, τοὺς μὲν διακοντίζουσι, τοὺς δὲ καὶ ζῶντας ai- 
ροῦσι, βρόχοις ἀειραίοις περιβάλλοντες. oí δὲ ἔχφρο- 

Ξονερ ὑπὸ τῆς διώξεως γενόμενοι, πολλάκις οὐχ ἄκον- 
τες, ἐπειδὰν ἐφέλκῃ τις τὸν ἵππον ἀποστρέψας, E 
πονται. 

* Περὶ ἐγκελεύσεως κυνηγέτου. 85 
Ὁ δὲ κυνηγέτης, ἐμβοάτω ταῖς κυσὶν, ἐγκελευέτω, 

85 παναχραγέτω, ἐπικεχράχϑω, ἐνσημαινέσϑω, ἐπισημαι- 
νέσϑω. ἐξοτρυνέτω τὰς κύνας, προσκαλείτω, προτρε; 
πέτω, ἐπεγειρέτω, ὁρμάτω, παρορμάτω. ἐξορμάτω, 
προσχαλείσϑω, ἐξανιστάτω. αυνϑέων, ἐπιϑέων, μετα- 
ϑέων, συμπαραϑέων, παραϑέων, μετιὼν, μεταδιώχων, 

80 ἐπιγιγνόμενος, κυνοδρομῶν, συγκάμνων, συνεργῶν, 
τ συμπονῶν, συμπροϑυμούμενος, συνεξεταζόμενος, συν- 

εξευρίσχων, συνδιερευνώμενος. 

ΚΠ συ Μ.41 0.Ν᾽ IL... οϑὕ.-86 
Περὶ φωνῶν ξώων. 

35 oval ξώων, κυνῶν μὲν ὑλακὴ, καὶ ὑλαγμὸς, 
καὶ ὑλαχτεῖν, ὑλακτοῦντες, καὶ κνυξᾶσϑαι. εἴποις 
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Cv, καὶ dodfew , καὶ ἀράξοντας, καὶ ῥδυξειν, καὶ δύ- 
fovreg. κατὰ δὲ Ξενοφῶντα, καὶ κλαγγή. φησὶ γὰρ, 
ἐπανακεκλαγγυῖαι. εἰρήκασι δὲ τινε τῶν ποιητῶν καὶ 
βαύὔξειν τοὺς κύνας. σκυξᾶν δὲ, τὸ καϑεύδοντας ὑπο- 
φϑέγγεσϑαι. Αύκων δὲ, ὠρυγὴ, ὠρυγμὸς, ὠρύεσϑαι,5 
ὠρυόμενος. Δεόντων δὲ, βρύχημα, βρυχηϑμὸς, Bov- 

87χᾶσϑαι, βρυχώμενοι. *"Inzov, χρεμετισμὸς, χρεμετί- 

ξειν, χρεμετίξοντες, ἐπιχρεμετίξζοντες. ἔνιοι δὲ καὶ 
φρυμαγμὸν ἵππων ἐχάλεσαν. καὶ φρυμάττεσϑαι τοὺς 
ἵππους, φρυάττεσϑαι δὲ πάντας. Συῶν δὲ, γρυλλι- 10 
σμὸς, γρυλλίξειν, γρυλλίξοντες. καὶ γρύξειν, καὶ γρύ- 
ἕξοντες. τινὲς δὲ καὶ ὑϊσμὸν εἶπον, καὶ ὑΐζειν, ὑΐξοντες. 
Βοῶν δὲ, μύκημα, μυκηϑμὸς, μυκᾶσϑαι. μυκώμενος. Otov 
δὲ, βληχὴ, βληχᾶσϑαι, βληχώμενοι. ἁἰγῶν δὲ, μηκα- 

ϑϑσμὸς, μηχᾶσϑαι, μηκώμεναι. “Ὅμηρος δὲ καὶ μηκά-15 
δας αἷγας εἴρηκε. δοκεῖ δὲ ἴδιον ἐπὶ αἰγῶν εἶναι μᾶλ- 
λον ὁ φριμαγμὸς, φριμάττεσϑαι, φριματτόμενος. ὡς 
Ἡρόδοτος ἔσφαλται ἐπὶ τῶν βρεφῶν τῶν Φρυγίων 
λόγῳ, βληχᾶσϑαι τὰς αἷγας οἰόμενος. "Ovov δὲ, βρώ- —— 
μησις, βρωμᾶσϑαι, βρωμώμενοι. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ ἐπὶ 
ἡμιόνων ἐρεῖς. εἴρηται δὲ καὶ ὀγκώμενοι. καὶ ὀγκη- ὁ 
στὰς ἔνιοι τῶν ποιητῶν τοὺς ὄνους ἐκάλεσαν. ᾿Ιστέον 
δὲ ὅτι ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ἀγρίων, ἐφ᾽ ὧν ἴδιον οὐκ 
ἔστιν ὄνομα τῆς φωνῆς, οἷον Goxrov, παρδάλεως,{(  — 
καὶ πάνϑηρος, καὶ ἐπὶ τῶν τοιούτων, βρυχᾶσϑαι λέ- 35. 
γουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν μικροτέρων, οἷον ἀλωπέκων, xci —— 
ϑώων, καὶ λυγκῶν, τὸ ὑλαχτεῖν, καὶ ὠρύεσθαι. εὖ.  . 
ρον μέντοι ἐγὼ ἐπὶ μὲν τῶν ἄρκτων βράξειν καὶ βρά- 
ζουσαι, ἐπὶ δὲ ἐλεφάντων στρυνύξουσι παρὰ ᾿Ιώβᾳ. 

89 Τ᾽ Ορνέων φωναί. 80 

Εἴποις δ᾽ ἂν, κλάξειν μὲν ἀετοὺς. κλαγγάξειν δὲ ὁ 
ψεράνους. ἐπ᾿ ἀμφοῖν δὲ καὶ κλαγγήν. ἱέρακας δὲ ῥύ- 
few, ἀλεκτρυόνας ἔδειν, καὶ πόχκκυγας κοχκύξειν. 'T- 
περίδης ὃὲ καὶ “Ἰημοσϑένης ἐπ᾿ ἀλεκτρυόνων τὸ ἢ 
κοχκύξειν εἷπον. καὶ πέρδικας τιττυβίξειν, ἢ καχκαβί- 35. 
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ξειν, ὄρτυγας τρυλίξειν, γρυλίξειν, ᾿κύχνους ἄδειν, 

τρυγόνας τρύζξειν, περιστερὰς γογγύξειν, κορώνας 

χρώξειν, κολοιοὺς κλώξειν ἢ κολοιᾶν, κοψίχους σίξειν, 

τέττιγας τερετίξειν, μελίττας βομβεῖν, ἔποπας ποπίξειν, 

δγλαῦκας νύξειν, " μελεαγρίδας χαχκάξειν, νυχτερίδας 90 

τετριγέναι, δράχοντας συρίττειν, κίττας κιτταβίξειν, 

χελιδόνας ψιϑυρίξειν, ἀηδόνας εὐστομεῖν, χῆνας παπ- 

πάξειν. συναπτέον δὲ τούτοις καὶ τὴν ἀνθρώπου φωνὴν, 

βοὴ, φώνημα, λαλιὰ, φϑογγὴ, καὶ φϑέγμα, καὶ κραυγὴ, 

10 xal κεχραγμὸς, καὶ λόγος. ἀφ᾽ ὧν βοᾶν, φωνεῖν, λαλεῖν, 

φϑέγγεσϑαι, κραυγάξειν, κεχραγέναι, λέγειν. καὶ τὰ 

μὲν ἀπὸ φωνῆς καὶ βοῆς καὶ φϑέγματος καὶ λα- 

λιᾶς καὶ λόγου ὀνόματα εἴρηται. προσχείσϑω δὲ ἀπὸ 

κεχραγμοῦ καὶ χράκτης ἢ κεκράκχτης. 

Ies “ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I4. 91 

Περὶ ἀποδεύσεως καὶ τῶν κατὰ γαστρός. 

Τὸ δ᾽ εἰς ἄφοδον ἀπελθεῖν, ἐρεῖς, εἰς ἀπόπατον, 
εἷς ἀποσκευὴν, εἰς εὐμάρειαν, εἰς λαγόνα, εἰς κοπρῶ- 
να. τὸν δὲ χοπρῶνα καὶ ἴπνον ᾿Δριστοφάνης καλεῖ. 

ΦΟΤὺ δὲ ἔργον, ἀποπατῆσαι, ἀποσκευάσασθαι, χέσαι. 
. ὅϑεν καὶ χεσᾶς Πατροκλείδης. καὶ τὸ ἀποσκευαζόμε- 

vov, ἀνθρώπου κύπρος, σκώρ. οὗ τὰς πλαγίας οὐ λέ- 
γουσιν, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτῶν, τοῦ σκάτους, καὶ τῷ σκά- 

. VH. ὧν τὴν ὀνομαστικὴν οὐκ ἐκφέρουσι. λέγουσι δὲ, 
95 χαὶ τίλον, καὶ πέλεϑον, καὶ σπατίλην. Καὶ ἵππου, κό- 

προν φασί. βοὸς δὲ, βόλιτον. ὄνου, ὀνίδα, καὶ ὄνϑον. 
Ὅμηρος δὲ, ὄνϑον βοῶν. χοίρου, ὑσπέλεϑον. προβά- 
τῶν, ὀΐπτωτον. αἰγῶν, σπυράδα, καὶ σπυραϑίαν, καὶ 

᾿σπύραϑον, καὶ σπύρδανα. ὡς xci μυῶν, μυσκχέλενδρα. 

80 "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IE. 92 

Περὶ μίξεως ξώων. 
᾿ς Καὶ μὴν τὸ μίγνυσθαι, ἐπὶ μὲν τῶν ἀλόγων, 
βαίνειν, ἐπιβαίνειν, ὀχεύειν, βιβάζειν, Gvvóvdfaw, 
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συνδυάξεσϑαι, ἐπάγεσϑαι. ὄνων δὲ ἴδιον, τὸ ὀνοβατεῖν, 
ὁπόταν ἵπποις ἐπιβαίνωσι. κοινὸν δὲ ἐπὶ πάντων τὸ 
παιδοσπορεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπ᾿ ἀνθρώπων. ἐπὶ δὲ τού- 
τῶν ἐρεῖς, ὁμιλῆσαι, μιχϑῆναι, διαλεχϑῆναι, ἐντυχεῖν, 
πλησιάσαι, κοινωνῆσαι, συναναπαύσασϑαι, εἰς ταὐ- δ 
τὸν ἐλϑεῖν, συγκατακλιϑῆναι, συγκατακοιμηϑῆναι, συγ- 
κοιμηϑῆναι, συγγενέσϑαι, σποδεῖν, ὀπύειν, ἀφροδισιά- 

98 ἕξειν, συμπλέχεσϑαι. "καὶ τὰ τεϑρυλλημένα, ἃ δὴ παί- 
ξουσιν oL κωμικοὶ, ληκεῖν, δρυμάττειν, φλᾶν, σκορ- 
δοῦν, στενάσαι, σπλεκοῦν. ἀπὸ μὲν τούτων τοίνυν 10 
σπουδάξων ἂν εἴποι τις πράγματα, μίξις, ἔντευξις, 
ὁμιλία, κοινωνία, κοινώνημα, συνουσία. οὐ μὴν ὁ 
πλησιασμὸς, οὐδ᾽ ἡ διάλεξις, ἀλλὰ διειλέχϑην αὐτῇ, 
καὶ διειλεγμένος εἰμὶ, ὡς ᾿Ὑπερίδης, καὶ ᾿Δττικώτε- 
ρον, τὸ διεπραξάμην, καὶ διέπραξα, καὶ ἔπραξα. ἀπὸ 15 

᾿δὲ αὐτῆς, τὸ χαρίσασθαι, καὶ χάριν δοῦναι. 

94 ἘΠερὶ δοόμου ξώων καὶ μάχης. 

Εἴποις δ᾽ dv, ἔλαφον ϑεῖν, A αγωὸν φεύγειν, σῦν 
καὶ κάπρον συῤῥήγνυσϑαι, λέοντα ἐφορμᾶν, πάρδα. 
λιν» πηδᾶν, ἄρχτον αυμπλέκεσϑαι, ταῦρον ἐμπίπτειν. 90 
καὶ τὰ μὲν χηλαῖς παίειν, τὰ δὲ ὁπλαῖς κρούειν, 
τὰ δὲ κέρασι κυρίττειν, τὰ δὲ ποσὶ λακτίξειν, τὰ δὲ 
ὄνυξι σπαράττειν, τὰ δὲ ὀδοῦσι κατεσϑίειν. 

95 *"KEOAAAION Is. 

Γυναικείων κόσμων ὀνόματα. 95. 

Φαίης δ᾽ ἂν ἀθρόως μὲν οὕτω, κόσμοι, κοσμή- Ὁ 
ματα, καλλωπισμοὶ, καλλωπίσματα. οὐ γὰρ παροπτέ- 
Ὃν οὐδὲ τὰ τῶν γυναικείων κόσμων ὀνόματα. ἀπὸ [ 
γοῦν τῶν εἰρημένων, κοσμεῖσθαι, κόσμησις, καλλωπ-. —— m 

£ 
WT e 

ἕξεσῦαι, καλλωπισμός. ἁβφύνεσϑαι, ϑρύπτεσθαι, &-30 
βρότης. ϑρύψις. κατὰ μέρη δὲ, κεφαλῆς μὲν κοσμή- 
ματὰ, Ὅμηρος λέγει, 

ἄμπυκα, κεκρύφαλόν τε ἠδὲ πλεχτὴν ἐνάδιψμμε: 
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σὺ δ᾽ ἂν προσϑείης «ol στεφάνην, “παρ᾽ αὐτοῦ 

λαβών. ——. 
᾿Ἀτῶν ὃ oí 'μὲν ἀλουνὸν στεφάνας Bov; oí 0:96 

μαχαίρας. 

σχαὶ πυλεῶνας, παρὰ Καλλιμάχου. καὶ κάλυκας, παρ᾽ 
“Ὁμήρου τε καὶ "Ἀνακρέοντος. καὶ στρόφιον, καὶ ὀπι- 

σϑοσφενδόνην, παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει. καὶ σφενδόνη ἐκα- 

λεῖτο. καὶ ἀναδήματα, καὶ κάλαμος, καὶ καλαμὶς, καὶ 

ἔντροπον, χρυσᾶ καὶ ἐπίχρυσα πάντα. τὸ δὲ ξάνιον 

l0jv uiv καὶ αὐτὸ χρυσοῦν, κεφαλὴν κοσμοῦν. ἔνιοι δὲ 
x«l αὐτὸ κτένιον εἶναι νομίξουσιν. ἡ δὲ τιώρα, καὶ 
κυρβασία, Περσικαί. " Περὶ. δὲ τοῖς ὠσὶν, ἕρματα, διό-97 

πας, ἐλλύβια, ἐνώτια, ἕλικας. ἑλικτῆρας, σίγλας κα- 

τὰ τοὺς «Αἰολέας. κατὰ δὲ τοὺς Ζίωριέας, ἀρτίαλα. ἐ- 
Ἰσχαλεῖτο δὲ παρὰ τοῖς κωμῳδοῖς καὶ ἐγκχλαστρίδια, 

xci στροβίλια, καὶ βοτρύδια, καὶ πλάστρα, καὶ καρυ- 
ατίδες, καὶ ἱπποκάμπια, καὶ κενταυρίδες, καὶ ἔντρο- 

qov, καὶ τρίπους. δῆλον ὡς ἀπὸ τῶν σχημάτων, ϑε- 
μένων ᾳὐτῶν τοῖς ἐνωτίοις τὰς προσηγορίας, ὥσπερ 

Ξοχαὶ “Ὅμηρος τρίγληνα ἕρματα ὠνόμασεν, ὡς τριῶν εἴ- 
δωλα χορῶν ἔχοντα. * Τὰ δὲ περὶ τῷ τραχήλῳ , πε-98 
ριτραχήλια, καὶ περιδέραια, καὶ δέραια, καὶ ὑπο- 
δέραια, καὶ ὑποδερίδες. ἦπου δὲ καὶ ὅρμοι, ἴ- 

ius; στρεπτοί. καὶ πλόχια, στόμια, μαλάκια. 

| 95 καὶ τανϑευριστοὶ 6 ὅρμοι, παρὰ Θεοπόμπῳ τῷ κωμι- 
χκῷ. ὧν κατεχρέμαντο λίϑοι τινὲς, ὡς ἀπὸ τῆς κι- 

νήσεως ὠνομάσϑαι. καὶ τριοπὶς δὲ, ὅρμου ido, 

τρεῖς ὥσπερ ὀφθαλμοὺς κρεμαστοὺς ἔχοντος. καὶ ὡς 

᾿᾿Αντιφάνης, κάϑημα. ἐχάλουν δὲ αὐτὸ καὶ καϑετῆρα. 
| $0* ὠνομάξετο δέ τι χαὶ μάννος, ἢ μόννος, μάλιστα πα-99 

ρὰ τοῖς “ωριεῦσι. Τὰ δὲ περὶ τοῖς βραχίοσι, περι- 
βραχιόνια, xai βραχιόνια. Περὶ τοὺς καρποὺς δὲ, περι- 

χάρπια, καὶ ἐχίνους, καὶ ἀμφιδέας. ὄφεις, ψέλλια, 
| aves καὶ. βουβάλια, ὧν ἔνια καὶ τοῖς περὶ τοὺς 

86 βραχίονας ἐπονομάξουσι, καὶ τοῖς περὶ τοὺς πόδας. 
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μάλιστα δὲ τοὺς ἀμφιδέας, καὶ τοὺς χλιδῶνας. ἰδίως 
δὲ καὶ περὶ τοῖς ποσὶ, περισφύρια, περιπεξίδας, πε- 

100ριπέξια, πέξας. "χαὶ αἴγλην, καὶ πέδην, καὶ περισκχε- 
λίδας, ὡς καὶ Μένανδρος, καὶ Νικόστρατος, οἵ κω- 
μωδοδιδάσκαλοι. Περὶ δὲ τοῖς στέρνοις, αἰγίδας, μα-5 
δχαλιστῆρας. καὶ ἀναμασχαλιστὴς, ὡς Φιλιππίδης, ὃ 
τῆς κωμῳδίας ποιητὴς, ἐν ᾿ἀδωνιαξούσαις. Τὰ δ᾽ iv 
τοῖς δαχτύλοις, δαχτύλιον, δαπτυλίδιον, -σφραγίδιον, 
σφραγῖδας. οὕτω γὰρ τοὺς ἐπισήμους δαχτυλίους ci- 

νόμαξον, τοὺς τὰ σήμαντρα, ἢ λίϑους ἐν αὐτοῖς ἔχον- 10 

τας. περὶ δὲ τῷ σμικρῷ δακτύλῳ ἐφόρουν, ὃ ἀκαρὲς 
101 ἐκάλουν διὰ σμιχρότητα. "καὶ ἕτερον κορίανον, τῷ 

λιχανῷ περιηρτημένον. καὶ ἄλλους δέ τινας κόσμους 
ὀνομάζουσιν οἵ κωμῳδοδιδάσκαλοι, λῆρον, ὀχϑοίβους, 
ὄλεϑρον, ἑλλέβορον, πομφόλυγας, βάραϑρον, περιστέ- 18 
Qu σαμάκια, σισύμβριον, σισάριον. ὧν οὐ ῥάδιον 

τὰς ἰδέας συννοῆσαι, διὰ τὸ μηδὲ πρόχειρον εἶναι τι- 
* - LU 3 “ , - 

νὰ κατιδεῖν, εἴτε σπουδάζοντες, εἴτε παίξοντες γρῶν- 

ται τοῖς ὀνόμασιν. ἴσως δ᾽ ἂν τοῖς κόσμοισι. προσή- 

. τὰ ὑπογράμματα, καὶ ἡ στίμμις παρ᾽ Ἴωνι ἐν 'Ougá- 
10225, χαὶ τὴν μέλαιναν στίμμιν ὀμματογράφον. "Ἐρεῖς 

δὲ, καὶ καπηλείαν ἀσχεῖ προσώπῳ, τὸ πρόσωπον πε- 
οιχρίει, ἐπεντρίβει, καλλιγραφεῖ, φύκει πυρσαίνει, 
ψιμμυϑίῳ λευκαίνει, τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπογράφει, τὰς 

| 

κοι καὶ TO ἔντριμμα, ψιμμύϑιον, ἔγχουσα, φῦχος. καὶ 

P. 

ὀφρῦς μελαίνει, εἰς γραμμὰς ἡμικυκλίων περιάγει, yt. 

μετρεῖ περὶ τὸ ἐπισκύνιον, ῥόδον παρειαῖς φυτεύει, 
αὐϑωρὸν ἀνθοῦν, καὶ ϑᾶττον ἀπανϑοῦν κατὰ τὸ 4o- 
κρὸν, οὐ πρόσωπον, ἀλλὰ προσωπεῖον φέρει. φύσιος 3 

τος, τὸ ῥᾳδίως ἀπαλειφόμενον, τῶν πραγμάτων, γράμ- -— 
ματα. εἰκὼν ἀντὶ πρωτοτύπου γίγνεται. 

103 *KEOAAAION IZ. 
Περὶ συμμίκτων ὀνομάτων. 

Καταβεβλήσεται δὲ ἡμῖν χύδην xci τῶν indi 
gov ὀνομάτων, ἀπαιτῆσαι, πρᾶξαι, εἰσπρᾶξαι, ἐκπρᾶ- 

TRY T IATER RET ΣΝ NIBEESRENPCRRIRQR P IP ΨΌΘΟΟΝΝ 
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ξαι, ἐκπράξασϑαι, εἰσπράξασϑαι. ἀπαίτησις, πρᾶξις, 
εἴσπραξις. ὄνομα, πρακτήρ. ἀποδοῦναι, ἀποτῖσαι, ix- 
τῖσαι, εἰσενεγκεῖν, διαλῦσαι, καταβαλεῖν, καταϑέσϑαι, 
ἀπαριϑμῆσαι, καταϑεῖναι. ἀπόδοσις, ἔκτισις, εἰσφορὰ, 
δδιάλυσις, κατάϑεσις, καταβολὴ. ἀπαρίϑμησις, ἀποστε- 
 QüGct, ἀπενεγχεῖν, ἀπενέγκασϑαι, ἀγνωμονῆσαι, ἀπο- 
στερῆσαι, στερῆσαι, ἐξιδιώσασϑαι. " στέρησις, ἀποστέ- 104 
ρησις, ἀγνωμοσύνη. καὶ ὄνομα μόνον, ἀγνώμων. καὶ 
ἐπίῤῥημα, ἀγνωμόνως. ἀρνήσασϑαι, ἀπαρνήσασθϑαι, ἐξαρ- 

τονήσασϑαι, ἐξωμόσασϑαι, εἰἰναδῦναι, ἐξαναδῦναι, ἀναφυ- 
᾿γεῖν, ἀναχωρῆσαι, ἀντειπεῖν, παραιτήσασθαι, ἔξαρνος, ἄ- 

- σαρνος, ταῦτα δὲ μόνα τὰ ὀνόματα. τὰ δὲ πράγματα, ἄρ- 
ψησις, ἐξωμοσία, ἀνάδυσις, ἀναφυγὴ, ἀναχώρησις, 
ἀντιλογία, παραίτησις, παῤῥησία. ἴδιον δὲ τὸ Πλάτω- 

15vog, μὴ ἀπαρνηϑεὶς γένῃ. " ἐπαγγέλλεσθαι, προσεπαγ- 105 
seii ὑποσχέσθαι, προὐποσχέσϑαι, προειπεῖν, 
ὑποτεῖναι, ὑποθεῖναι. ἐπαγγελία, πρόῤῥησις, ὑπόσχε- 
σις. ἄλλης δὲ χρείας διαβεβαιώσασϑαι, διορίσασθαι 
διακριβώσασϑαι, διεγγυήσασϑαι. εἰς ἑαυτὸν ἀναδέξα- 

20 σϑαι, διισχυρίσασϑαι, ἀπισχυρίθασϑαι, ἀπακχριβώσα- 
σϑαι. τὸν ἑαυτοῦ κίνδυνον ὑποθεῖναι, ἐν ἑαυτῷ ὑπο- 

᾿ βαλέσθαι. δύσκολον, δυσχερὲς, δύσπραχτον, δύσπο- 
ρον, ἄπορον, δυσαγώνιστον, δυσκατέργαστον, ἐργῶ- 

| δὲς, ἐπαχϑὲς, βαρὺ, φορτικὸν, δυσδιοικητικὸν, δυσ- 

95 διάϑετον. * Kel τὰ συγκριτικὰ ἀπὸ τούτων οὐκ ἀει- 106 
δῇ. καὶ τὸ καθ᾽ ὑπέρϑεσιν ἡδίω. καὶ ἐπιῤῥήματα 
τοῖς πλείστοις σύνεστι. καὶ ὀνόματα, δυσκολία, καὶ 
δυσχέρεια, καὶ βαρύτης. Τὸ δ᾽ ἐναντίον, εὔκολον, εὐχε- 
pic, εὔπ εὔπρακτον, πρόχειρον, προκεχειρισμένον, ῥῴδιον, 

80 εὔπορον, ἕτοιμον, εὐπετὲς, εὐπρεπὲς, εὐτρεπισμένον, 
| ξὐχατέργαστον, τὸ συντυχὸν, ἀταλαίπωρον. καὶ σύγ- 

χρίσιν δ᾽ ἔχει, καὶ ὑπέρϑεσιν καὶ ὀνόματα, καὶ ἐπιῤ- 
ῥήματα. " εὔκολος, εὐκολώτερος, ῥῴδιος, ócov, ῥᾷστος. 107 
καὶ og Ὑπερίδης, ὁᾳδιώτερος. E ἕτοιμος, ἑτοιμότερος, ἕτοι- 

85 μότατος. εὐχερὴς, εὐχερέστερος, εὐχερέστατος. πρόχειρος, 
᾿Ξροχβιρότερος, προχειρότατος. εὔπορος, εὐπορώτερος, 
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εὐπορώτατος. εὐπετής. ὁ γὰρ ἀταλαίπωρος καὶ tU- 
κατεργαστότερος τῶν ἔργων μᾶλλον ἢ τῶν. δρώντων 
τὰ ὀνόματα. Τάχα δ᾽ ἂν τούτοις προσϑεῖναι βιάξοι: 
το καὶ ὄνομα, τὸ ῥᾳδιουργόν. σχήματα δὲ, ἐξ ἕτοί- 
μου, ἐξ εὐκόλου, ἐκ τοῦ ῥάστου, ἐκ τοῦ προχειροτά-ὅ 
του, ἐκ τοῦ παραπεσόντος. τάχα καὶ ix τῶν λοιπῶν. 

᾿ΚΕΦΑΛΔΆΙΟΝ IH 

Περὶ χωρίου ὑγιεινοῦ καὶ γοσεροῦ i ποιότητος, 
αὐτῶν. 

«Χωρίον ἐρεῖς, ὑγιεινὸν, ἄνοσον, ἀκήρατον, καϑα-10 
ρὸν, εὔκρατον, εὐκραές. εὐκέραστον ταῖς ὥραις, εὖ ὥρας 
ἔχον, ἄριστα κεκραμένον, ἀναπνοὰς ἔχον, ἀναπνεόμενον; 
πνεύματα διαῤῥέοντα ἔχον, ἀνέμους διαϑέοντας, εὖ- 
zvovv, ἀναψύχον, αὔραις διαπνεόμενον, εὔϑερον, i 
λεύϑερον, εὔσκιον, σκιερὸν, παλίνσκιον, ψυχεινὸν, εὐ- 15 
χείμερον,. ἀλεεινὸν, ὑπόϑερμον, εὐήλιον. ταῖς ὥραις 
δίκαιον, καλῶς οὐρανοῦ. κείμενον, εὖ ἔχον,. εὖ ἧκον 
ὡρῶν, καλῶς. ἔχον. πνευμάτων, "ταῖς ὥραιρ' χρώμε- . 
vov μεμετρημέναις, αἴϑριον, ἀνέφελον, ἐν καϑαρῷ d- 
ἐρι διακείμενον, ἀναπεπταμένῳ ἀέρι, φαιδρῷ; κούφῳ; 20 
ἐλαφρῷ, διαφανεῖ., ἐλευϑέρῳ, λαμπρῷ, διαυγεῖ. Elg ᾿ 
δὲ τοὐναντίον, νοσερὸν, νοσῶδες, νοσηρὸν, ἐπίνοσον 
ἐπίκηρον, ἐπισφαλὲς, σφαλερὸν, ἐπικίνδυνον, κινδυ- 
γνῶδες, φϑινῶδες, δύσωρον, βαρὺ, ζοφῶδες, σκοτῶ- 

δες, δυσφεγγὲς, ἀνήλιον, ἄχρατον, ἄνισον ταῖς ὥ: 95 
ραις, χειμέριον, δυσχείμερον, κρυῶδες, κρυμῶδες, πα- 

γετῶδες, "κάτομβρον, ἐπίπνουν, συννέφελον, διάπυρον, - 
ἔμπυρον, πυρῶδες, φλογῶδες, πνιγηρὸν, καυματῶδες, ξέ- 
ov, περιξέον, περιφλέγον, καῖον, ὑπερκαῖον, κατηφὲς, 

χαταπνεόμενον, κατήνεμον, συνήνεμον, δύσϑερον, ὑ:80 

γρὸν, δίυγρον, ὑδατῶδες, χιονῶδες, αὐχμῶδες, αὐ- 
χμηρὸν, χολῶδες, ἀνήμερον, νοσοποιὸν, φϑοροποιὸν; . 
ἔξωρον, λοιμῶδες, κακῶς ἔχον οὐρανοῦ, καὶ ὅσα ἄλ- ^ 

λα ἐστὶν εἰπεῖν. λόγῳ. * Tà δὲ πράγματα, τοῦ μὲν 

Li 
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δυσχειμέρου, χειμὼν, ψύχος, ἄνεμος, Oufooc, ὑετὸς, 
κρυμὸς, κρύος, παγετὸς, χιὼν, χρύσταλος, πάχνη, ξάλη, 
χάλαξα. Τοῦ δὲ δυσϑέρου, πνῖγος, καῦμα, φλέγμα. 
καὶ καϑ᾿ “Ὅμηρον, πῦρ, πυρετὸς, ἀλέα, ϑάλπος. Καὶ 

5 ῥήματα, τοῦ μὲν, χειμάξεσϑαι, ῥιγοῦν, ψύχεσϑαι, κατα- 
πνεῖσϑαι, ὕεσϑαι, Καὶ ἐπιῤῥήματα, τὸ ψυχρῶς, ὅτι 
ποιητοῦ τὸ ῥιγηλῶς. τοῦ δὲ, φλέγεσθαι, ϑάλπεσϑαι, 
ἀλεαίνεσϑαι, πυρέττειν. καὶ ἐπίῤῥημα μόνον, πνιγη- 
ρῶς, ἀλεεινῶς. 

10. "ΚΕΦΑΜΔΑΙΟΝ. IO. 112 

Περὶ τοῦ οὐκ ἀποτρέψομαι. 

Οὐκ ἀποτρέψομαι, οὐχ ἀποσχήσομαι, οὐ παύσο- 
μαι, οὐκ ὀκνήσω, οὐ φυλάξομαι, οὐ παραιτήδομαι, 
οὐχ ἀναδύσομαι, οὐκ ἀποστήσομαι. Τὰ δὲ ἀπ᾿ αὐ- 

στῶν ὀνόματα καὶ ἐπιῤῥήματα) ἑτέρας ἐστὶ χρείας. 

"KEGOAAAION Kk. 

Περὶ τοῦ φιλεῖν καὶ μισεῖν. 118 

Φιλῶ τὸν δεῖνα, ὑπερφιλῶ, στέργω, ὑπερστέργω, 
ἀγαπῶ, ὑπεραγαπῶ, ἄγαμαι. καὶ τοῦτ᾽, εἰ βούλει, με- 

Ξοτὰ τῆς ὑπέρ. οἰκείως ἔχω πρὸς αὐτὸν, οἰκείως διά- 
κείμαι, ὠκείωμαι. ἐπιτηδείως ἔχω, καὶ ἐπιτήδειός μοι 

ἐστίν. οἰχεῖος, φίλος, ἑταῖρος, καὶ ὅσα τοιαῦτα. ἐ- 
33 πιτηδείως ἀναχέκραμαι πρὸς αὐτὸν, συγχέκραμαι, 

συνῆγμαι, φιλικῶς ἔχω, εὔνους αὐτῷ εἰμὶ, εὔνως ἔχω 
25 πρὸς αὐτὸν, ἐσπούδακα περὶ αὐτὸν, χρῶμαι αὐτῷ. 

"καὶ φιλία, στοργὴ, οἰκειότης, οἰκείωσις, ἐπιτηδειό- 114 
᾿ τῆς, ἑταιρεία, εὔνοια. καὶ φιλικῶς, φιλοστόργως, οἷ- 

᾿ κείως, ἐπιτηδείως, εὐνοϊκῶς. φίλος, εὔνους». οἰκεῖος, 

ἐπιτήδειος, ἑταῖρος. ὃ γὰρ φιλόστοργος ἕτερόν τι 
80 δηλοῖ. Τὰ δὲ ἐναντία, μισῶ τὸν δεῖνα, ἀποβάλλομαι, 

ἐκτρέπομαι, προσχρούω. αὐτῷ, προσχρούει μοι, δια- 

βέβλημαι πρὸς. αὐτὸν, διαβέβληταί, μοι, προσίσταταί 
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1ἰὅ μοι, βδελύττομαι αὐτὸν, ἄχϑομαι αὐτῷ. *iy99óg μου 
ἐστὶ, δυσμενὴς, ἀλλότριος, ἀλλοτριούμενος. καὶ ἠλλο- 
τρίωμαι πρὸς αὐτὸν, δυσμενῶς διάκειμαι πρὸς αὐτὸν, 
δύσνως, καχόνως. ἀπεχϑάνομαι πρὸς αὐτὸν, ἀπεχϑά- 
νομαι αὐτῷ. τὸ γὰρ ἐχϑαίρω, ποιητικόν. διάφορός μοι 
ἐστὶν, ἀνεπιτήδειος, ἀνεπιτηδείως διάκειμαι πρὸς αὖ- 

τὸν, ὑπόπτως ἔχω, δυσμεναίνω αὐτῷ, διενήνεγμαι 
116 πρὸς αὐτὸν, καὶ ἐϑελέχϑρως ἔχω. "Τὰ δὲ πράγματα, 

μῖσος, ἀϊλοτρίωσις, μισητία, ἔχϑρα, ἀπέχϑεια, πρόσ- 
κρουσις, διαφορὰ, δυσμένεια, δύσνοια, κακόνοια, 10 
ὑποψία. Τῶν δ᾽ ἐπιῤῥημάτων τὰ πλεῖστα προείρηται. 
ἔχει μέντοι καὶ ὑπερϑέσεις, ἔχϑιστα, ἐχϑρότατα, δυσ- 
μενέστατα, διαφορώτατα, ἀλλοτριώτατα, ἀπεχϑέστατα, 
ἀνεπιτηδειότατα, ὕποπτα, κακονούστατα. 

117 ἘΚΕΦΑΔΆΑΙΟΝ ΚΑ. 15 

Περὶ ἐπαίνων, ψόγου, ψέγοντος, δυστρόπου, ἁπλοῦ 
καὶ ἀνοήτου. 

Ἔπαινος, εὐφημία, εὐλογία, ἐγκώμιον. βίαιον 
δὲ τὸ καλλιλογία, καὶ εὐστομία. Τὰ δὲ ἀπαρέμφατα, 
ἐπαινεῖν, εὐλογεῖν, εὐφημεῖν, ἐγκωμιάξειν, καλῶς λέ- 30 
γειν, εὐστομεῖν. ὄνομα δὲ μόνον, ὁ ἐπαινέτης. καὶ ἐ- 
πίῤῥημα, τὸ εὐφήμως. τὰ δὲ λοιπὰ ἕτερόν τι δηλοῖ. 
Ψόγος, λοιδορία, βλασφημία, κακολογία, κατηγορία, 
κακηγορία, κακισμὸς, διαβολή. καὶ τὰ ἐκ τούτων ῥή- 
ματα, ψέγειν, λοιδορεῖν, βλασφημεῖν, κατηγορεῖν, κα- 35 

“18 κηγορεῖν, κακολογεῖν, κακίξειν. "καὶ τὰ ὀνόματα, ψέ- 
χτης, ὡς Πλάτων. καὶ φιλόψογος, καὶ ψεκτικὸς, καὶ 
καχήγορος, καὶ φιλολοίδορος. τὸ γὰρ λοίδορος εὐτε- 
λές. καὶ ὁ βλάσφημος, καὶ διάβολος, ἰδιωτῶν. ἀνεκτό- 
τερον δὲ, ὁ διαβλητιχός. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, ψεκτι-80 
κῶς, φιλολοιδόρως, κακίστως, διαβλητικῶς. ὁ δὲ ἐπαι- 
γνετὸς καὶ ψεχτὸς ἐφ᾽ ἑτέρων τάττεται. ᾿Ερεῖς δὲ, καὶ ᾿ 
μοχϑηρὸς τὸ ἦϑος, καὶ τὸν τρόπον, καὶ τὴν προαίρε- 
σιν, καὶ τὴν. ψυχὴν, καὶ τὴν γνώμην, καὶ τὴν διά- 
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Vowv, καὶ τὴν βούλησιν, καὶ τὸν βίον, «καὶ “τὸ τοῦ 
βίου σχῆμα, καὶ τὴν τοῦ βίου κατάστασιν, καὶ τὴν 
τοῦ βίου διαγωγήν. * Καὶ ἐπαινῶν δ᾽ ἂν, κατὰ vovv-119 

χφήσαιο, ὃ ἐπαινετὸς τὸ ἦϑος, καὶ τὰ ἕξῆς. 

θἼδια δὲ τοῦ μὲν ψόγου, δύστροπος, κακοήϑης, εἴρων; 
ἐπίβουλος, δολερὸς, ὕπουλος, ἐπίόσκιος. Τοῦ δὲ ἐπαί- 
vov,. ἁπλοῦς, ἄκακος, ἄδολος, ἄπλαστος, ἐκφανὴς; 

ἐχχείμενος; ἀκατάσκευος, ἐλεύϑερος, εὐθυῤῥήμων, εὐ- 
ἤϑης. Τὰ δὲ πράγματα, τοῦ μὲν, δυστροπία, κακοή- 

1τοϑεια, εἰρωνεία, ἐπιβουλὴ, δύλος. τοῦ δὲ ἁπλότης, ἀκα- 
κία, ἐλευθερία, εὐθυῤῥημοσύνη, εὐήϑεια. "καὶ τὰ 120 
ἐπιῤῥήματα, τοῦ uiv, δυστρόπως, κακοήϑως, εἰρωνι- 

. «Gg, ἐπιβούλως, δολερῶς, ὑπούλως, ἐπισκίως. τοῦ δὲ, 

ἁπλῶς, ἀκάκως, ἀπλάστως, ἐκφανῶς, ἐλευϑέρως, εὐ- 
15 ϑυῤῥημόνως, εὐήϑως. τάττοιτο δ᾽ ἂν ὁ εὐήϑης καὶ ἐπὶ 
τοῦ ἀνοήτου, ὃς ἂν λεχϑείη καὶ μωρὸς, ἔμπληκτος, ἀπο- 
πληκτος, ἐνεὸς, ἀσύνετος, ληρώδης, ἄνους, ἠλίϑιος, ἀναί- 
σϑητος, ἀνάλγητος, ἀβέλτερος, ἐπίπληκτος, παραπλὴξ, 
ἔχφρων, ἄφρων. " Εἴποις δ᾽ ἂν ἐπὶ τούτῳ, καὶ ἀνα- 191 

ϑοτετραμμένος τὴν γνώμην, ἐμβρόντητος, κοῦφος τὴν 
διάνοιαν, ἀνερμάτιστος, ληρῶν, λῆρος, τὸ μηδέν. τὰ 
δὲ πράγματα εἴποις ἂν, εὐήϑειαν, ἄνοιαν, μωρίαν, 
ἐμπληξίαν, ἐπιπληξίαν, ἐμβροντησίαν, ἀφροσύνην, ἐκ- 
φροσύνην, ἀσυνεσίαν, παραπληξίαν, ἀποπληξίαν. Καὶ 

φοτὰ ῥήματα, εὐηϑίξεσϑαι, μωραίνειν, ἀνοηταίνειν, ἐμ- 
βεβροντῆσϑαι, ληρεῖν, “παραπεπλῆχϑαι. Καὶ τὰ ἐπιῤ- 
ῥήματα, εὐήϑως, ἀνοήτως, ἀφρόνως, ἐμπλήκτως, ἐπι- 
πλήκτως, ἐκφρόνωρ, ἀσυνέτως. τὸ δὲ μωρῶς, λίαν 
εὐτελές. 

$05 *KEOAAAION KB. "122 

Περὶ φόβου, φοβουμένου καὶ ϑαρσαλέου. 

Φόβος, ὄκνος, δέος, ὀῤῥωδία, εὐλάβεια, δειλία, 

ἀϑυμία, ἀνανδρία; ἔχπληξις, ἐχπληξία, φρίκη, τρύ- 

βὸς, πτοία, πτόησις, συστολὴ, ϑόρυβος, ταραχή. Καὶ 
βότὰ ῥήματα, φοβοῦμαι, ὀῤῥωδῶ, ὀκνῶ, κατοκνῶ, δέ- 

Pollux Fol. I. S 
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δια, δέδοικα, εὐλαβοῦμαι, ἐκπέπληγμαι, φρίττω, τρί: 
po, ἐπτύημαι, ἐξεπτόημαι, συνέσταλμαι, τεϑορύβημαι, 

128 τετάραγμαν, ἐξέστηχα. Ἔ Καὶ αἵ μετοχαὶ ὡσαύτως, ὁ- 

κνῶν, κατοκνῶν, δεδιὼς, δεδοικὼς, καταδείσας, ὀῤῥωδῶν, 
ἀποδειλιάσας, κατοκνήδας, ἐκπλαγεὶς, φρίττων, τρέμων, 5 
ἐπτοημένος, ἐξεπτοημένος, συνεσταλμένος, τεϑορυβημέ- 
vog, τεταραγμένος, ἐξεστηκώς. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, φοβε- 
ρῶς ἔχων, ἐπιφόβως, ἐπιδεῶς, καταδεῶς. εὐλαβῶς. εὐτελὲς 
ψὰρ τὸ δειλῶς. τὸ δὲ ἀποδεδειλιακότως δύσφϑεγκτον. τοῦ 
δὲ ϑορυβωδῶς καὶ ταραχωδῶς καβλίω τὰ συγκριτικὰ καὶ 10 

494 ὑπερϑετικά. "Εἴποις δ᾽ ἂν καὶ φοβερὸν ἄνϑρωπον, τὸν 
φοβούμενον. καὶ ἐπίφοβον, καὶ περίφοβον, zai ὑπέρφο- 
Bov, καὶ περιδεᾶ, καταδεᾶ, ἀγεννῆ, ἄνανδρον, ὀχνηρὸν, εὖ- 
λαβῆ, δειλόν. ἀπὸ δὲ τῶν λοιπῶν μετοχαί εἶσιν ἀντ᾽ 
ὀνομάτων. ὁ γὰρ ταραχώδης, xci ϑορυβώδης, καὶ εἰ 15 
βιάσαιτό τις, ἐφ᾽ ἑτέρων τάττονται. Ἕ τέρας δὲ χρεί: 
ας, φοβερὸν πρᾶγμα, ἐπίφοβον, ἐπιδεὲς, ἐκπληκτι- 
κὸν, φρικῶδες. Καὶ ἀνὴρ φοβερὸς, ἐπίφοβος, ἐπι- 
δεὴς, ἐχπληκτικὸς, πληχτικὸς, φρικώδης, ϑαῤῥαλέος, 
ϑαρσαλέος, εὐθρασὴς, ἀνδρεῖος, ἄοχνος, ἀνέκπλη- 30 

195«vog, "γενναῖος, ἀκατάπληκτος, ἀδεὴς, ἐῤῥωμένος, εὖ- 
ϑυμος, ὑπέρϑυμος, μεγαλόϑυμος, ϑυμοειδὴς, lcge, 
εὔτολμος. καὶ τὰ ὀνόματα, ϑάρσος, ϑαῤῥος, ἀνδρεία, 

γενναιότης, ἀοκνία, ἄδεια, καὶ ἀδεὲς, δώμη, ϑυμὸς, 

εὐθυμία, τόλμα. Καὶ τὰ ῥήματα, θαῤῥεῖν, ϑαρσεῖν, 95 
ἀνδρίξεσϑαι, ἐῤῥῶσϑαι, ὑπερεῤῥῶσϑαι, ὑπερϑυμοῦσϑαι, 
τολμᾶν. καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, ϑαρσαλέως, ϑαῤδῥαλέως, 
εὐθαρσῶς, ἀνδρείως, ἀόκνως, ἀνεχπλήχτως, ἄκατα- 
πλήχτως, γενναίως, γεννικῶς, ἀδεῶς, ἐῤῥωμένως, 9- 
περεῤῥωμένως, εὐθύμως, ὑπερευϑύμως, ϑυμοειδῶς, 80 
εὐτόλμως. 

126 *KEGOAAAION KI. 

Περὶ τοῦ οἶμαι καὶ τῶν ὁμοίων. 

Οἷμαι, οἴομαι, ἡγοῦμαι, νομίξω, ὑπολαμβάνω, ü. 

alfo, τοπάζω, προσδοκῶ, δοκῶ, εἰκάξω, τεκμαίρομαι,86 
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ὑπονοῶ, ὑποπτεύω. Καὶ τὰ πράγματα, οἴησις, ὑπό- 
ληψις, προσδοκία, εἰχασία, ἐλπὶς, ὑπόνοια, ὑποψία. 

ἡ γὰρ νόηαις ᾿σχληρότεφόν τὸ «αὶ ᾿ἐμφίβολον. ἡ δὲ 
δόκηαις εὐτελές. καὶ ἡ νόμιαις, τὸ ὄνομα, σκληρόν. 

5 ̓ Επιῤῥήματα δὲ οὐκ ἔστιν, ὅτι μὴ τὸ εἰκότως. ὄνον 

μα ad ἀπ᾽ οὐδενὸς, ἀλλ᾽ eb μετοχαί. : YO! 

*"KE944410N ΚΑ. 427 
jnx 

'“Κηλῖδος ὀνομασίαι.. | 

᾿Κηλὶς, ὄνειδος, ὀνειδισμὸς, αἴσχος, odii δια- 
10. Piben ἀρὰ, προσβολὴ, προστροπή. “ταῦτα δὲ καὶ fx 
ρας ἐατὶ χρείας, τὰ δὲ τῆς μεσότητος. Ὀνειδιστικες 

ἐρεῖς, ἐπονειδιστικῶς, ἐπονειδίστως. ἐπαισχίστως. ἐἰ- 

τ φὸ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἔστιν, εἰ μὴ τὸ διὰάβλητικῶς, 
ὅπερ ἂν εἴη ἀμφίβολον. Καὶ ὀνειδίξειν, αἰσχύνειν, 

τόδιαβάλλλειν. τὰ qdQ ἀπὸ τῶν λοιπῶν ἐπ᾿ ἄλλων 
τάττεται. 

MGO 

OfKEQOAÀAAAION. KE 128 

LE 

a» dui ᾿ Περὶ τοῦ ἐπιχαίρειν καὶ τοῦ ἐναντίου. 

Ἐρεῖς, ἐπιχαίρειν, καταχαίρειν, ἐφήδεσθαι, ἐπιγε- 
20 λᾶν, ἐπεγγελᾶν, καταγελᾶν, ἐπεμβαΐνειν, ἐπιχλευάξειν, 

χατεύυχεσϑαΐ. πρᾶγμα δὲ, 0 κἀτάγελῶς μόνον. ὁ γὰρ 
χλευασμὸς, καὶ ἡ χλευασία, καὶ τὸ διασύρειν δηλοῖ. 
ὥσπερ καὶ ὁ χλευαστικὸς, τὸν γελοιαστήν. ὄνομα δὲ 
μόνον ἀπὸ τῶν ῥηθέντων ὁ χαιρέχακος, wol ὃ ἐπι- 

36 χαιρέχακος. ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων μετοχαῖς χρηστέον. 
ἐπίῤῥημα δὲ μόνον τὸ καταγελαστικῶς. 
zu 

* Περὶ τοῦ συγχαίρειν. 199 

᾿Ζυνήδεσθαι δὲ xai συγχαίρειν. τὸ c0 ὑπερή- 
οἱ ro καὶ συνευφραίνεσθαι καὶ ἄλλα δηλοῖ. ἡ μέν- 
ϑοτοι ἐπὶ τῷ συνήδεσθαι ϑυσία, εὐαγγέλια, ὥσπερ καὶ 

ἐπὶ τῷ ἥδεσθαι. Τὸ δὲ ἐναντίον, συνάχϑεσθαι, συν- 
S2 
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αλγεῖν. τὸ γὰρ συλλυπεῖσθαι εὐτελές. τὸ δὲ συνανιᾶΞ 
σϑαι καὶ ἑτέρας χρείας. προσήχοι δ᾽ Qv ἴσως τὸ 
συνάχϑεσϑαι, καὶ τὸ ἐπανιᾶσϑαι. ἐπεύχεσϑαι, συνεύ- 
χεσϑαι τὰ ἀγαϑὰ, χαὶ εὔχεσθαι τὰ ἀγαθά. Τὸ δὲ ἐν: 
αντίον, “ἐπαρᾶσϑαι. καταρᾶσθαι. καὶ ἐπὶ τούτου δὲδ 

180τὸ χατεύχεσϑαι, καὶ ἐπεύχεσθαι τάττεται. " καὶ τὰ Ó- 
νόματα "y ἐπάρατος, κατάρατος, τρισκατάρατος. za 
τὸ πρᾶγμα, ἐπ᾽ ἐκείνου μὲν εὐχὴ, ἐπὶ τούτου δὲ d- 
ρά. τάχα δ᾽ ἂν τῷ ἐπαράτῳ προσήκχοι x«i ὁ ἐξάγι- 
ὅτος, ἐξώλης, πφοώλης, πανώλης. τὸ μέντοι ἐπαρα-10 
σαμένους ἀναλύειν τὴν ἀρὰν, ἀναράσασϑαι λέγουσι. βι- 
αιότερον γὰρ τὸ ᾿ἀνεύξασϑαι. ὁ μὲν οὖν imagousvos, 
καὶ Ove ἐπαρᾶται, ὠραῖος. ἃ δὲ ug εὐχόμενος. αἷ- 
vti, εὐκταῖα λέγει ἀγαϑά. καὶ τὸ Ser tM εὐχκτά. 

ἀῤγουαιὶ δὲ xol εὐχωλιμαῖα." 'QAAD, ΜΟΥ 35. οἷς 1$ 
/ 

18155 SKEOAAALION. M c 

Περὶ δαιμόνων τῶν ἐπὶ τῶν ἀρῶν. 
"N ἀπ, ὦ NL, Οἱ δὲ δαίμονες; οἱ μὲν λύοντες τὰς ἀρὰς, ἀλεξί- 

καχοι λέγονται, ἀποπομπαῖοι, ἀποτρόπαιοι, AIMO 
φύξιοι. oí δὲ XUQOUVTEG , ἀλιτήριοι, à ἀλιτηριώδεις, 20 

προστρόπαιοι, παλαμναῖοι. 

182 *"KEGOAAAION KZ. 

Ilsoi φαρμάκου. 

Φάρμακον j ὀλέθριον ; δηλητήριον, ϑανάσιμον. 
οὐ γὰρ προσίεμαι τὸ ϑανατήσιμον. ἴσως δὲ τὸ φϑὸο- 95 
ροποιὸν, καὶ διαφϑαρτιχὸν, καὶ ϑανατηφόρον. καὶ 
βιαιότερον τὸ ἐπυϑάνατον, καὶ ἐπίφϑορον. ὡς δὲ ^O- 

μῆρος, ἀνδροφόνον. ἀφ᾽ οὗ εἴποις Gv, καὶ φονικὸν 
φάρμακον. of δὲ καὶ τὰ ἐλατήρια φάρμακα ἐπὶ τού- 
του τάττουσιν; ὡς διὰ χενώδεως. ἀναιροῦντα, ὥσπερ 80 
καὶ τὸ ἀκόνιτον, καὶ τὸ ἐλλέβορον. τὸ γὰρ κώνειον ᾿ 

κατὰ ψύξιν ἀναιρεῖ, ὥσπερ ὃ μανδραγόρας κατὰ χα- 
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ρηβαρίαν. διακέκριται uci. ταῦτα μέτρῳ καὶ ἀμετρίᾳ, 

Τὰ δὲ ἐναντία εἴποις ὧν, σωτήρια. φάρμακα... ἀλεξι- 

τήρια, ἀλεξίκακα, ἀλεξιφάρμακα, παιώνια,, ἀντίδοτα» 

λυτήρια. οὐκ οἷδα εἰ καὶ λύσια. τὰ δὲ ἰάσιμα, καὶ ἰα- 

$vijgux , βίαια. " ον τὴ 

ΝΕ ΧΘΝ EL s 34 

Περὶ πλήρους καὶ μή. 

οἱ Πλῆρες, ἰσοχειλὲς, μεστὸν, ἐπίμεστον, ἔμπλεων, 

ὑπέρπλεων, ὑπερχειλές. τὸ δὲ μικρῷ ἐνδεέστερον, d- 

το πλήρωτον, ἐπίχειλές. βίαιον ydg τὸ ἐπιδεὲς. ἴσως δὲ τὸ 

ἐνδεὲς, καὶ ἐλλιπές. τὸ δὲ εἰς ἥμισυ τελοῦν, ἡμιπλή- 

ρωτον, ἡμίπλεων, ἡμιδεὲς, ἡμίμεστον, ἡμίκενον. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΘ. 134 

a Περὶ κωλυμάτων. — 

15. Καωλύματα, ἐμπόδίσματα, ἐμπόδια, ἐναντία, ἐν- 
αντιώματα, ἐμποδὼν, φράγματα, ἕργματα, πρόβολοι. 
οἷς φησιν ὁ ῥήτωρ, προσπταίοντας ὑστερίζειν τῶν 

v καιρῶν. Ἐρεῖς οὖν, ἐμποδίσας, ὑποσχελίσας, ἔναν- 
τιωϑεὶς » ὑπεναντιωϑεὶς. ἐμποδὼν στὰς, ἐμποδὼν κα- 

φοταστὰς, ἐμποδὼν γενύμενος, ἐπισχῶν, κωλύσας, ἀν- 
τιλαβόμενος, διαγαγῶν, ἀντισχόμενος, κατασχῶν, βρα- 
δυτῆτα ἐνειργασμένος. 

*KEOAA4A410N A. 135 

Περὶ βλάβης καὶ τοῦ ἐναντίου. 

95 Βλάβη, βλάβος, ἀπώλεια, βλάμμα, ξημία, ξημι- 
| 80:5, ἐπιβλαβὲς, ἐπιξήμιον, βλαβερῶς, ἐπιβλαβῶς, 

ἐπιζημίως, ζημιώδης, ἐπιξήμιος, βλαβερὸς, ἐπιβλαβὴς, 
βλάψαι, ξημιῶσαι. Τὰ δὲ ἐναντία, ὄφελος, ὠφέλεια, 
ὠφέλημα, κέρδος, κερδαλέον, ἐπικερδὲς, ἐμπόλημα, 

ϑοξρμαιον εὕρημα, εὐερμία. τάχα δὲ καὶ ϑησαυρὸς ἐρεῖς. 
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ὠφελίμως, ἐπωφελῶς,, κερδαλέως, ἐπικερδῶς, ὠφελεῖ: 
13669«, κερδαίνειν, ἐμπολᾶν, εὐερμεῖν. "ἑτέρας δὲ χρεί- 

ας, ὠφέλιμον, χρειῶδες, χρηστὸν, πάγχρηστον, χρήσι- 
μον, ἀναγκαῖον, ἐπιχερδὲς, ἐπιτήδειον, ἐπωφελὲς, λυ- 
σιτελὲς, συμφέρον, σύμφορον, προὔργου, ὀνήσιμον. 5, 
τὸ γὰρ ὀνησιφόρον, μοχϑηρόν. ἀπὸ δὲ τούτων ἡ 

«ὄνησις. καὶ τὸ συνοῖσον, ἡ χρεία, ἡ ὠφέλεια, τὸ κέρ- 
δος. “φαῦλον γὰρ ἡ λυσιτέλεια. Τὰ, δ᾽ ἐναντία, ἀχρεῖ- 
0r, ἄχφηστον, βλαβερὸν, ἀσύμφορον, ἀλυσιτελὲς, ἀνω- 
φελὲς, ἀνόνητον, ἀνεπιτήδειον. "ERU 10 

131 “ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ AA. 

Περὶ ἀσκασμῶν. 

- Δσπασμὸς, πρύσρησις, προσηγορία, osiipqna- 
6.9. προσαγορεῦσαι, καὶ προσρηϑῆναι. ἀσπάξεσϑαι, 

καὶ προσειπεῖν, προσαγορευθῆναι, προσειρῆσϑαι,15 
προσειρημένος. καὶ ἀντιπροσειπεῖν, καὶ ἀντιπροῦ- 
αγορεῦσαι, καὶ ἀντασπάσασϑαι. καὶ 7 μὲν ἡ- ὁ 
μέρα, ἐν ἧ γίγνεται ἀσπασμὸς, προσρητὴ » καὶ προσ- 
ρητέα, καὶ πρόσρημα. iv ἡ δὲ μὴ γένοιτο, ἀπρόσρη- 
τος. καὶ ὁ μὲν δεξιὸς ἐν τούτοις, εὐπροσήγορος, qu-20 

188 λοπροσήγορος. "τὸ γὰρ εὐπρόσρητος σκληρότερον; 
ἐφαρμόττει δὲ τοῦτο κατ᾽ ἄλλην χρείαν. εὐπρόσοδος, 
εὐπρόσιτος, εὐέντευκτος, -εὐεπίμιχτος, εὐξύμβολος ; 
μειλίχιος, ἵλεως; φιλάνθρωπος, ἥμερος, εὐμενὴς» 
πρᾷος, ἀνεξίκακος, καὶ τὰ ὅμοια. "OQ δὲ ἐναντίος, 95 

ἐκείνῳ μὲν, δυσπροσήγορος , δυσπρόσιτος, δυσξύμβο- 
λος, μισοπροσήγορος. τὸ γὰρ δυσπρόσρητος τραχύ. 
βέλτιον δὲ «0 ἀπρόσρητος. τοῖς δὲ ἐφεξῆς, δυσπροῦ- 
ίατος, δυσπρόσοδος, ἄμικτος, δύσμικτος, δυσέντευ- 

189 κτος, σκυθρωπὸς, Ἀσχαιὸς, ἀργαλέος, ἄγριος, ὅκλη:80 

φὸς, τραχὺς, ἀπάνθρωπος, ἀνήμερος, δυσμενής. ὁ 
γὰρ ἀμείλικτος ποιητικώτερον. Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, 
ἐκ μὲν τοῦ εὐπροσήγορος, εὐπροσηγόρως, καὶ φιλο- 
προσηγόρως. καὶ τὰ ἐναντία, δυσπροσηγόρως, καὶ 
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μισοπροσηγόῤως. ἐκ δὲ τοῦ εὐπρόσιτος, εὐπροσίτως. 

τὸ ydo εὐπροσύδως σκληρόν. ὡααύτως καὶ τὸ εὐεν- 

τεύκτως. ἀμείνω δὲ, τὸ εὐεπιμίχτως, εὐξυμβόλως, εὖ- 

μενῶς, φιλανθρώπως, πρῴίως, ἡμέρως. 4x0 δὲ τοῦ 

δἐναντίου, δυσπροσίτως, ἀμίχτως, δυσμίκτως, ἀπροσ- 

᾿μίχτως, ἀνεπιμίχτως, ἀσυμβόλως, σκυϑρωπώς, ἀγρί- 
ὡς; σχαιῶς, ἀργαλέως, δυσμενῶς, σχληρῶς, τραχέως; 
ἀπανϑρώπως. 

KEOAAAION 4B. 

10. Περὶ τοῦ εὐεργετεῖν καὶ τοῦ εἰδέναι χάριν τοῖς εὐ- 
( "ay εργέταις. 

-bispyentiy, εὐποιεῖν, χαρίξεσθαυ, δωρεῖσθαι. δι- 
δόναι χάριν τοῖς εὐεργέταις, εἰσφέρειν χάριν, προσε- 
πεισφέρειν. Τὰ δὲ πράγματα, εὐεργεσία, χάρις, δω- 

15 ρεά. τὸ γὰρ εὐποιία οὐ λίαν κέχριται. οὐδὲ φιλο- 
* δωρίαν οὔπω εὗρον ἐν τοῖς κεκριμένοις. ᾿Ὡσαύτως 

καὶ τὰ ὀνόματα, εὐεργέτης, εὐεργετικός. οὐ γὰρ καὶ 

140 

εὐποιητικός. φιλόδωρος δὲ, καὶ εὐχάριστος. Ἐξπὶ γὰρι41 
τούτῳ τάττεται τοὔνομα. καὶ εὐχαριστεῖν, ἐπὶ τῷ δι- 

90 δόναι χάριν, οὐκ ἐπὶ τῷ εἰδέναι. 'O μὲν οὖν ἀπο- 
^ στερῶν χάριν, ἀχάριστος, καὶ & ἄχαρις ἂν ῥηϑείη, ἀ- 
πάνϑρωπος, ἀναίσθητος, ἄδικος, ἀγνώμων, ἀμνήμων, 
ἐπιλήσμων, ἔνοχος τοῖς τῆς ἀχαριστίας ἐπιτιμίοις. καὶ 
τὸ πρᾶγμα, ἀναισθησία, ἀχαριστία, ἀδικία, ἀγνωμοσύνη. 

25 ὡς ̓Δντιφῶν, ἀποστέρησις. * ̓ βισαύτως καὶ τὰ ἐπιῤῥήμα- 
χ τα, ἀχαρίστως, ἀναισθήτως, ἀδίκως, ἀγνωμόνως, ἐπιλη- 

σμόνως. τὸ δὴ δίκαιον εἶναι περὶ τοὺς εὐεργέτας, εἰ- 
δέναι χάριν, ἐπίστασθαι, χάριν ἔχειν. ὡς ᾿Ὑπερίδης 
τε καὶ 4v6lag , διαλύειν χάριν, ἀποδιδόναι, ἀποτί- 

ϑονειν, ἐχτίνειν, ἀπομνημονεύειν, ὠντεπιμετρεῖν, ἀμείβε- 
t δϑαι, ̓ ἀντεισφέρειν, ἀντευποιεῖν, ἀντευεργετεῖν, ἀντε- 

πιμελεῖσθϑαι, ἀντικήδεσθαν, ἀντιχαρίξεσϑαι, ἀντωφε- 
λεῖν, ἀντευνοεῖν, ἀντιφιλοτιμεῖν, ἀντιφιλοτιμεῖσϑαι. 

142 
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143 "KEOAAAION «{Γ.. 

᾿ Περὶ συμβολαίου. Kev. Jit 

Συμβόλαιον, συνάλλαγμα, κοινώνημα, κοινωνία, 
ἀπαλλαγή. ἰδιωτῶν γὰρ τὸ συναλλαγή. συναλλάξαι; 
συμβαλεῖν, κοινωνῆφαι, εὐσύμβολος, ἀξιοχοινώνητος,5 
ἀσύμβολος, δυσσύμβολος, ᾿ἀκρινώνητοξ, δυο 
νητος. ἶ 

144 ΚΕ ΦΑΔΑΙΟΝ AA. 

Περὶ ἐμπείρου καὶ μή. 

Ἔμπειρος, ἐπιστήμων ; £6 ds, τρίβων, τετριμμένος 10 
περὶ ταῦτα, ἐντριβής. τὸ γὰρ περίτριμμα, λοιδορία. 
ὁ δὲ εἰδήμων, ἰδιωτικόν. ὁ δὲ ἴδμών, ποιητικόν. βέλ- 
τιον δὲ τὸ εἰδώς. καὶ εἰδὼς τῷ πράγματι χρῆσϑαι. 
διὰ πείρας ἥκων, διὰ πείρας ἔχων, ἔν πείρᾳ γεγενη- 
μένος. Τὰ δὲ πράγματα, πεῖρα, ἐμπειρία, ἐπιστήμη 515 
ἕξις, τριβή, Τὰ δὲ ῥήματα, πεπειρᾶσϑαι, ἐπίατα- 
σϑαι, εἰδέναι, τετρίφϑαι, ἐντετρίφϑαι, εἰϑίσϑαι. Τὰ ὁ 
δὲ ἐπιῤῥήματα, ἐμπείρως, ἐπιστημόνως. εἰϑισμένως, 

145ἐντετριμμένως, ἐντρεχῶς, τάχα δὲ καὶ εἰδότως. *"O- . 
μῆρος δὲ καὶ ἐπισταμένως λέγει. Τὰ δὲ ἐναντία, ἄ-: 90 
πειρος, ἀνεπιστήμων, ἀήϑης, ἀτριβὴς, ἀμαθὴς, ἄ- 
τραπτὸος πρὸς ταῦτα, ἀγνοῶν. ᾿Αντιφῶν δὲ καὶ ἀ- 
γνώμων λέγει. Τὰ δὲ πράγματα, ἀπειρία, ὠνεπιστη- 
μοσύνη, εὐήϑεια, ἀμαϑία, ἄγνοια, ἀγνωμοσύνη. 'Ῥή- 
ματα δὲ οὐκ ἔστιν ἐξ αὐτῶν, πλὴν τοῦ ἀγνοεῖν, καὶ 95 
ἀγνωμονεῖν. τὸ γὰρ ἀηϑεῖν σκληρὸν, ὥσπερ καὶ τὸ 
ἄηϑες. καὶ τὸ ἀηϑεύειν ποιητικόν. τὸ δὲ ἀμαϑαίνειν 
ἄλλο τι δηλοῖ. Ἐπιῤῥήματα δὲ, ἀπείρως, ἀνεπιστη- 
μοσύνως, ἀνεπιστημόνως, ἀτριβῶς, ἀηϑῶς, ἀμα- 
ϑῶς. τὸ δὲ ἀγνώστως καὶ ἀγνωμόνως κοινὰ καὶ 80 
πρὸς ἕτερα. Εν. : 
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(hm est KE Q4 4 ATO NAE: 0ooMG 

e Περὶ v τοῦ σιωπᾶν τὰ ἄῤῥητα P qui. 

c Zwaxüv ἀπόῤῥητα, σιγᾶν, κρύπτειν, συγκρύπτειν; 
dii qussite.,. ἀφϑεγγεῖν, τηρεῖν, συμφυλάττειν, Gvp- 
ὁπράττειν,. ᾿ἀφϑεγκτεῖν, συσκιάξειν, στέγειν, κατακρύ-"ἴ 
σίτείν,, ἀποχρύπτειν. Καὶ τὰ ὀνόματα, σιωπηλὸς, Gt 
γηλὸς, φυλαχτικὸς, ἄφθογγος, στεχτικὸς, στεγανός. 
Αἱ δὲ. μετοχαὶ ἀπὸ πάντων. καὶ τὰ ἀπόῤῥητα, σιῶ- 

οἱ tuve, . σιγώμενα; κρυπτὰ, κρυπτόμενα, ἄῤῥητα, 
10 σιωπῆς ἄξια,. "ἄφϑθεγκτα, ἀνέχφορα, λανϑάνοντα,147 

συσχιαζόμενα, στεγόμενα. σιωπηλῶς, σιγηλῶς, φυλα- 
ἀτιχῶς, ἀφϑεγκτὶ; στεχτικῶς, στεγανῶς. Τὸ δ᾽ ἐν: 
αντίον, ἐχλαλεῖν, ἐκβάλλειν, ἐξαγορεύειν, ἐχφαίνειν, 

tr ἐκλέγειν, ἐκφέρειν, διαφέρειν, ἔχφορα ποιεῖν". ἔχπυ: 
15 στα, ἔχφαντα, καὶ τὰ ὅμοια. ἀφ᾽ ὧν ὀνόματα μὲν 

οὐχ ἔστιν, εἰ μὴ ἄρα ὃ λάλος. οὐδ᾽ ἐπίῤῥημα. πρᾶ-" 
γμα δὲ μόνον, ἐξαγόρευσις, σκληρὸν γὰρ ἡ ἐκλάλησις. 

eoe ἀν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ag. 
«by. Yos 

065. coueu ΟΥΠρὶ, τοῦ χροϊδχεαδ αι. : 

20 ΠΠροΐσχεσϑαι, προτείνειν, προκαλεῖσθαι, προτεί. 
" νεσϑαι, προβάλλεσθαι, ἀξιοῦν. πρᾶγμα δὲ οὐχ «ἔστι 

τούτων ἴδιον, ὅτι μὴ πρόκλησις. τάχα καὶ ἀξίωσις. 
οὐδὲ ὄνομα, οὐδὲ ἐπίῤῥημα, ἀλλὰ μετοχαί. οἷον, προ- 
ἀμ προτεινόμενος, προϊσχόμενος, προβαλλόμε- 
ves. div, προχαλούμενος. 

148 

p» —*KEO44410N. AZ. 149 

n -. . Περὶ τῶν ἐν στήλαις γραμμάτων. 

ΟΣ euo “Ἐρεῖς δὲ, γράμματα ἐν στήλαις, ἐγγεγραμμένα, 
ψεγραμμένα, ἐγχεχαραγμένα, ἐγκεκολαμμένα, κεκο- 

ϑολαμμένα, ἐνσεσημασμένα, ἐντετυπωμένα, ἐναποκείμε- 
v&, ἐγκατακείμενα, ἐμπεποιημένα, ἐγκείμενα, ἐγγ- 
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᾿ἰγυρνασμένα, ἐνειργασμένα, ivovce, ἐγγεγχυμμένα. wel 
τὰς μετογὰς ὡσαύτως, κοιλάνας, ἐγγράψας, ἐγχαρά- 
£ac, ἐγκολάψας, ἐνσημηνάμενος, ἐγχόψας, ἐνθεὶς, 
ἐνεργασάμενος, ἐγχαταϑέμενος, ἐμποιήσας, ποιήσας, 

ἐντυπώσας, ἐντυπωσάμενος, κοιλάνας, ἐγγλύψας, βα!5 
1δθϑύνας. " καὶ τὰ μὲν ὑπέργεια, ὑπερφανῇ, ἔχδηλα, 

πρόδηλα, ἐπίδηλα, ἐπίσημα, ϑεατὰ, εὐθέατα. τὸ δὲ 
εὔσημα εὐτελές. Τὰ δ᾽ ὑπόγαια, ἀφανῆ, ἄδηλα. 

Τὰ δὲ χρόνια, ἀρχαῖα, παναρχαῖα, παμπάλαια, ἄση- 
μα, παλαιὰ, ἀσαφῆ, συγκεχυμένα, ἀμυδρὰ, ἀμαυρὰ, 10 
ἐξίτηλα, ἀϑέατα, δύσγνωστα, ἄγνωστα, δυδγνώριστα, ᾿ 
ἀγνώριστα, ἀτέχμαρτα, δυσόρατα, ἀνόρατα, ἀδιόρα- 
τα, κατεῤῥυηκότα, ἐξεῤῥυηκότα, διεῤῥυηκότα, δυό- 
σύμβολα, δυσείκαστα, δυσξύμβολα , btts ὥπο- 
στα, ἀνέποπτα, καὶ τὰ ὅμοια. inmiAx5 1e 

151 *KEOAAAION AH. 
[4 : 

Περὶ κόρου. 

Διακορῆς slut, ἀντὶ τοῦ ὑπερχοϑὴῆς, κατακορὴς, 
εἷς κόρον ἦλθον, διάχορός εἶμε, κατάκορος, πέρα κό- 

ρου προελήλυϑα, πλήρης εἰμὶ, μεστὸς, ἔμπλεως, ὑ- 0 
πέρπλεως, ἀνάπλεως, κατάπλεώς εἶμι, προσίσταταί 
μοι, ἐμπέπλησμαι, κεκόρεσμαι, διακόρως ἔχω, κατα- 
κόρως, ὑπερχύρως, ἐν πλησμονῇ εἰμί, 

Περὶ ἀναμφιβόλου. 

Προϊσταταί μοι διηγήσασθαι, ἀναμφίβολον, &- 35. 
ναμφίλογον, ἀναμφίλεκχτον, ἀναντίλεκτον, βέβαιον, 
ἀνενδοίαστον, ἀναμφισβήτητον, ἀναντέῤῥητον, πάγιον. 

159" Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, ἀναμφιλόγως. καὶ τὰ παραπλή- 
cw, ἀναμφιβόλως, ἀναντιλέχτως, βεβαίως, dvsv- 
δοιάστως, ἀναμφισβητήτως, ἀναντιῤῥήτως, παγίως. 80 
“Μέγοιτο δ᾽ ἂν ἐπὶ τούτου, οἷδα, εὖ οἶδα, ἐπίσταμαι, 
πείϑομαι, πέπειόμαι, ὑπερπέπειόμαι, πεπίστευχα,. δι- 
ἐγγυῶμαι, διαβεβαιοῦμαι, διυόχυρίξζομαν, διορίέξομαι, 
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διατείνομαι, διηχριβωσάμην, ἐπιστωσάμην, ἀκριβολο- 
γοῦμαι. τὸ γὰρ ἀκριβάξω, ἀπειρόκαλον. 

"^"KEOAAAION A80. 153 

"Tmig ov ἄν vig διηγήσαιτο. 

5 ᾿Απὸ δὲ τοῦ ἐναντίου πρᾶγμα uiv: ἐστι τὸ ἀμφί- 
βολον, ἀπαγὲς, καὶ ἀβέβαιον. καὶ ὅρος οὐκ ἀντίλε- 
xrog παρὰ Θουκχυδίδῃ. καὶ xc9' ἑκάτερον σχῆμα, dv- 
τιλογία, ἐνδοιασμὸς, καὶ ἀμφισβήτησις. οὐ γὰρ καὶ 
ἀντίῤῥησις. ἐπίῤῥημα δὲ μόνον τὸ ἀμφιβόλως. 'Py- 

Ἰοματα δὲ, διστάξω, ὡς Πλάτων. ἀμφιβάλλω, ἀπιστῶ, 
ὑποπτεύω, ἀμφιγνοῶ, ἀντιλέγω, ἀμφισβητῶ, διαπορῶ, 
εἰχάξζω, τἐχμαίρομαι, ὑφορῶμαι, ὑπονοῶ, ἐνδοιάξω, 
καὶ τὰ ὅμοια. 

"^KEOAAAION M. 154 

a5 s MT. Περὶ ἑρμηνέως. 

'Ἑρμηνεὺς ἐρεῖς, καὶ ἕρμηνευτὴς, γλῶτταν δυμ- 
βάλλων, γλῶτταν ὑποκρινόμενος, γλώττης ὑποκριτὴς, 
γλώττης συμβολεὺς, γλώττης μηνυτὴς, γλώττης ἀλλο- 
τρίας ἐπιστήμων, δίγλωττος, πολύγλωττος, δίφωνος, 

20 πολύφωνος. διαμηνύων τὴν φωνὴν, ἐχμηνύων, διαγ- 
, Op, ἑρμηνεύων, ἀφερμηνεύων, μεταβάλλων, μεταφέ- 

gov, μεταπλάττων, ἀφελληνίξων, διαφέρων, καὶ τὰ ὅμοια, 
Τὰ δὲ πράγματα, ἑρμηνεία, μήνυδις, μεταβολὴ, ἑρμή- 
φευσις, ἐξήγησις, μεταφορὰ, διαφορὰ, ὑπόκρισις. 

25 .— *KEGOAAAION MA. 155 

Περὶ τοῦ ἥξω καὶ τοῦ εἶμι. 

. Elus, ἥξω, ἀφίξομαι, παρέσομαι, παραγενήσομαι. 
UA. ἐπάνειμι, ἐπανήξω. τὸ δὲ ἐλεύσομαι 
.. Ὅμηρος μὲν εἶπεν, οὐδεὶς δὲ τῶν καταλογάδην δοκί- 
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μῶν: Πρᾶγμα δὲ, ἄφιξις, καὶ παρουσία. οὐ μὴν s 
πίῤῥημα, οὐδὲ ὄνομα,, ἀλλὰ μετοχαί. 

156 'KEOAAAIQN ΜΒ. 
κ , - - 

Περὶ πραγμάτων καὶ τοῦ ποιῶ. 

 Ποιῶ igsig, πράττω, διοικῶ, διοικοῦμαι, δια-ὅ 

πράττομαι, ἐργάξομαι, ἐξεργάξομαι, διατίϑεμαι, διου- 
κονομῶ, διαχειρίξω, διαχειρίξομαι, μεταχειρίξομαι. 
Τὰ δὲ πράγματα, πρᾶξις, διοίκησις, ἐργασία, δια- 
χείρησις, μεταχείρησις, διάϑεσις. τὰ δὲ ὀνόματα καὶ 
ἐπιῤῥήματα κοινὰ καὶ πρὸς ἕτερα. ΐ AN 10 

157 "KEGOAAAION MI. 

Περὶ τοῦ ἴσου. 

Ἴσον ἐρεῖς, ἰσάριϑμον, ἰσοπληϑὲς, ἰσοτελὲς, ἰσό- 
μηκες, ἰσομέγεϑες, ἰσομέτρητον, ἰσοστάσιον, ἰσόνο-- 
μον, ἰσόσταϑμον, ἰσότιμον, καὶ τὰ παραπλήσια. xor 15 
ἄλλο χρείας εἶδος, ὅμοιον, ἐοικὸς, ἀντίπαλον, ἰσόπα-. 

λον, ἰσοπαλὲς, ἰσοκρατὲς, ἐνάμιλλον, ἐφάμιλλον. τὸ 

δὲ ἀγχώμαλον, εἰ καὶ Θουκυδίδης εἶπε, τραχύ. 

158  *KEOAAAION MA. 

Περὶ κλέους καὶ τοῦ ἐναντίου. | 30 

Kiíog, δόξα, φήμη, ὄνομα; εὐφημία, πολυφη- 
μία, λαμπρότης, εὐδοξία, εὐδοκίμησις, καὶ ἀκμὴ δό- 
Égg, εὐθηνία δόξης, ξῆλος, εὔκλεια, μνήμη. καὶ ἔν- 
δοξος δὲ ἐρεῖς, καὶ εὐκλεής. ὀνημναίδδι εὔδοξος, EU- 
δόκιμος. καὶ ζηλωτὸς, καὶ λαμπρὸς, χαὶ ἐπιφανὴς, 95 
καὶ περίβλεπτος, ἐκφανὴς, περιβόητος, διαβόητος, 
περίφημος, ἀείμνηστος, ἀκμάζων δόξῃ, εὐθηνούμε- 

159vog. καὶ ὀνόματι, γνώριμος; καὶ τὰ ὅμοια. “Τὰ δὲ ἐ- 

πιῤῥήματα, εὐχλεῶς, ἐνδόξως, ὀνομαστιχῶς, » ̓ εὐφή- 
"peg, εὐδοκίμως, ξηλωτῶς, λαμπρῶς, ἐκφανῶς, ἔπι- 380 
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φανῶς, περιβλέπτως, περιβοήτως, γνωρίμως. Τὰ δὲ δήμα- 
ταί εὐδοκιμεῖν, εὐδοξεῖν, λαμπρύνεσϑαι, ἀκμάξειν δόξῃ, 
εὐθηνεῖν, διωνομάσϑαι, ἀποβλέπεσϑαι. Ἐκ δὲ τῶν ἔναν- 
vlov, ἄδοξος, ἀκλεὴς, δυσκλεὴς, ἀνώνυμος, ἀφανὴς, 

δ ἀγνώριστος, ἄγνωστος, ἀδόκιμος, ἀξήλωτος. ἐπιβόητος 

δὲ, καὶ ἐπίῤῥητος, καὶ ἐπίψογος. "Kel πράγματα, 160 
ἀγνωσία, ἀδοξία, κακοδοξία, δύσκλεια, δυσφημία, κα- 
ταβοὴ, ὡς Θουκυδίδης. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, ἀδόξως, 
ἀνωνύμως, ἀκλεῶς, δυσχλεῶς, ἀφανῶς, δυσγνωρί- 

ἥἀοστως, ἀγνώστως, ἀδοχίμως, ἀξηλώτως, ἐπιβοήτως, 

ἐπιῤῥήτως. “Ρῆμα δὲ μόνον, τὸ ἀδοξεῖν. τὰ δὲ λοιπὰ, 
σὺν τῷ εἶναι ῥητέον, adii εἶναι, ἀκλεᾶ εἶναι, 
etm 

*KEGOAÀAA4AION ME. 161 

15 Περὶ φιλοπαίχτου καὶ χαρίεντος. 

Ἐρεῖς δὲ, φιλοπαίχτης, φιλοπαίγνων, φιλοπαί- 
Gov, φιλοπαίστης, φιλόγελως, γελοιαστὴς., φιλογε- 
'λοιαστής. καὶ ἑτέρας χρείας, κομψός. χαρίεις, στωμύ-- 
Aog. καὶ ἄλλως, φιλοσκώμμων, εὐσχώμμων, σκω- 

φοπτικὸς, τωθϑαστικός. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα γνώρι- 
μα. οἷον, φιλοπαιγμόνως, γελοίως, κομψῶς, χαρι- 

ἕντως, στωμύλως, φιλοσχωμμόνωςξς, εὐσκωμμόνως, 
σκωπτικιῦς y τωϑαστιχῶς. Τὰ δὲ πράγματα, φιλοπαι- 

^ ψμοσύνη, παιδιὰ, κομψεία, γέλως, χαριεντισμὸς, στω- 
 φομυλία, φιλοσκωμμοσύνη, εὐσκωμμοσύνη, σκῶμμα, τω- 

ὅγασμός. “Ῥήματα" δὲ, παίξειν, τωϑάξειν, στωμύλλε- 

πσϑαι, σχώπτειν, γελᾶν, γελοιάξειν, κομψεύεσθϑαι, ga- 

neve». 

nem »*KEOAAAION Mg. 162 

$0 Περὶ oXdapuwoó, βιαίου καὶ περὶ τοῦ βούλεσθαι. 
τ΄ Ἐπὶ δὲ τοῦ μηδενὸς ἀξίου φαίης, εὔωνος, οὐ- 
- 98e, οὐδαμόϑεν, οὐδενὸς ἄξιος, τοῦ μηδενὸς ἄξιος, 
τοῦ μηδενὸς τίμιος. ὃν πολλοῦ ἄν τις ἡγήσαιτο τοῦ 
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μηδενός. ἀνεμιαῖος, εὐχαταφρόνητος, κατάπτυστος, 
ἀπόπτυστος. οὐδὲ τοῦ τυχόντος ἄξιος, οὐδὲ τοῦ προσ- 
τυχόντος, παντὸς ὦνιος, φϑόρορ. οὗ τὸ μηδὲν τιμι- 
ὥτερον. ὄλεϑρος, χάϑαρμα, περίτριμμα, ἀνδράποδον, 
αἰσχύνη τῶν συνόντων, τῶν εἰς αὐτὸν ἰόντων ὄνειδος. 5 

168" εὐωνότερος τῶν ἀποκεκηρυγμένων ὠνίων, ἀνδραπο- 
δώδης, ἀπεῤῥιμμένος, ἐπευωνισμένος, ἄσημος, ἀνώνυ- 
μος, ἄδοξος, ἀφανής. ὃν οἰωνίσαιτ᾽ ἄν τις. ἄδηλος» 
ἄπορος, καχοδαίμων, ἄϑλιος. ἀντ᾽ οὐδενὸς, ἄτιμος» 
ἠτιμωμένος, ταπεινὸς, δύστηνος. τῶν συνόντων αἷ-1 
σχύνη, εἰκαῖος, συρφετός. τῶν ἐν ταῖς τριόδοις κα- 
δϑαρμάτων ἐκβλητότερος, κοπρίων ἐκβλητότερος, εἰ χρὴ 
xc9' Ἡράκλειτον λέγειν, τῶν ὀξυϑυμίων ἀτιμότερος. 

4164" Χρὴ δὲ οὐδὲν ϑαυμάξειν, εἴ τινα τοιαῦτα ὀνόματα 
ἐπὶ πλειόνων σημαινομένωῶν λέγομεν. ὥσπερ γάρ ἐστι 15 
σλείω ταυτὸν σημαίνοντα, οὕτως ἔνια ἐπὶ πολλοῖς | 
τάττεται. χαϑάπερ εἰ φαίης τὸν σοφόν. ἐπὶ γὰρ μυ- " 
Qíov ἂν τάττοιτο τῶν κατὰ σοφίαν τι δρώντων, ὅ- 
που γε καὶ τέκτονι. σοφίαν Ὅμηρος ἐπωνόμασεν. ὁ δὲ 
βίαιος καλοῖτ᾽ ἂν βαρὺς, ἀλαξὼν, qogruxóg. εἴη ἂν 90 
καὶ ὃ στάσιμος" ὥσπερ καὶ ὃ ἀπόπληχτος, ὅ τε μαι- 
ψόμενος, καὶ ὁ ἀνόητος, καὶ ὁ νοσῶν, καὶ πολλὰ ἂν 
καὶ τῶν ἄλλων τοιαῦτα εἴποι τις ἐπεξιών. 

165 "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Mj 
Περὶ τοῦ βούλομαι. : | . 25 

Βούλομαι, ἐθέλω, 962a, προαιροῦμαι, ἐπιποϑώ,- 
ἐπιϑυμῶ, ὑπερεπιϑυμῶ, ἐφίεμαι, ἐπείγομαι, ὀρέγομαι,. 
ὑπερορέγομαι, γλίχομαι. τὸ yàg ἱμείρω, ποιητικόν. ὁ- 
οίγνομαι, βουλομένῳ μοί ἐστιν, ἐπιϑυμητικῶς ἔχω. 
τοῦτο γὰρ καὶ μόνον ἐπίῤῥημα ἔχει. καὶ ὄνομα, τὸν 80 
ἐπιϑυμητήν. τὰ δ᾽ ἄλλα μετοχάς. Τὰ δὲ πράγματα, 
βούλησις, ἔφεσις, ἐπιϑυμία; ὁ ὄρεξις, ἔρωρ. ἡ δὲ 94g: 
σις ἰδιωτικόν, τάχα δ᾽ ἂν τούτοις συντάττοιτο, ἐρῶ 

τοῦ πράγματος, ἀμφισβητῶ, ὑπεραμφισβητῶ, μέτειμι, 

μεταδιώχω. ἡ γὰρ ἀμφισβήτησις, καὶ ἐπιδικασία, καὶ 35 

| 
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μέθοδος, ἑτέροις μᾶλλον πρϑοσήκχοι. ἡ δὲ μεταδίωξις 
σχληρόν. ὅϑεν καὶ μόνον ἂν εἴποις ἐπίῤῥημα τὸ 
ἐρωτιχῶς. 

*"KEOAAAION MH. 166 

5. Περὶ γεγραμμένων ψηφισμάτων. 
᾿Φαίης δ᾽ ἂν ἐπὶ τῶν ἤδη γεγραμμένων νόμων 

xol ψηφισμάτων, γέγραπται, ὥρισται, δέδοκται, διώ- 
οίσται, τέταχται, διατέτακται, κεχειροτόνηται, ἐπικέχει- 
ροτόνηται, πέπισται, δεδοκίμασται, ξξήτασται, κέκριται, 

10 προβεβούλευται, βεβούλευται, κεχύρωται, ἐπικεκύρωται, 
νενομοϑέτηται, εἰσενήνεχται, προεισενήνεχται, προεξήτα- 
σται, προχέχριται, πάλαι κεῖται, πάλαι τετήρηται, 

᾿ πάλαι πεφύλαχται, προείϑισται, καὶ τὰ ὅμοια. 

'KEOAAAION ΜΘ. 167 

15 Περὶ τοῦ μετρίως ἔχειν καὶ μή. 

Τὸ μὲν μετρίως ἔχειν εἴποις ἂν, μετρίως ἔχειν, 
συμμέτρως, ἀποχρώντως, ἀρκούντως, ἱκανῶς, αὐτάρ- 
χῶς, μεμετρημένως. τὸ δὲ ἀμέτρως λέγειν, εἰ μὲν κατὰ 
τὸ πλέον, ἐχμέτρως, καὶ ὑπερμέτρως, καὶ περιττῶς" εἰ 

200i χατὰ τὸ ἔλαττον, ἐνδεῶς, ἐλλιπῶς, ἐλαττόνως. 

*KEOAAAION Ν. 168 

Περὶ τοῦ συστρέψαι τὸ σῶμα καὶ ἁπλῶσαι. 

Συστρέψαι τὸ σῶμα, ἀναγαγεῖν, συνελκύσαι, συν- 
ἀγαγεῖν, συναϑροῖσαι, συστεῖλαι, συσπειρᾶσαι, συ- 

25 σπείρασϑαι, συγκάμψαι. παραπλήσιον δέ τι καὶ τὸ εἶ- 
λυσπᾶσϑαι νόει. Τὸ δ᾽ ἐναντίον, ἐκχτεῖναι τὸ σῶμα, 

 προτεῖναι τὰ κῶλα, ἁπλῶσαι, χαλάσαι, διαχέαι, á- 
ποτεῖναι, ἀποτάδην. τὸ δὲ μετὰ χάσμης ἀποτείνευν 
ἑαυτὸν, σκορδινᾶσϑαι λέγουσι. 

Pollux Vo, I. T 
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169 *'KEGOGAAAION NA. 

Ἐφ᾽ ὧν Πλάτων λέγει ταυτὸν καὶ ϑάτερον. | 
Ἐφ᾽ ὧν δὲ Πλάτων λέγει ταυτὸν καὶ ϑάτερον, 

εἴποις ἂν, τὸ μὲν ταυτὸν, μόνιμον, βέβαιον, στάσι- 
μον, ἀμετάστατον, ἑστηκὸς, ἀμετακίνητον, ἀγέννητον, 5 
ἀμερὲς, ἀφανὲς, ἀναφὲς, ἀϑάνατον, ἄλυτον, ἄληπτον,. 
ἀνώλεϑρον, ἀΐδιον, ἄφϑαρτον, ἀσχημάτιστον, ἀνενδε- 
ἐς, ἀνελλιπὲς, ἀσώματον, ἀόρατον, ἀχρώματον, ctt 
κίνητον, αὐτοκίνητον, ἀείξωον, αὔταρκες αὑτῷ, ἀτά- 
ραχτον, καθεστηκὸς, ϑεῖον, μονοειδὲς, καὶ τὰ τού-10 

170row σύστοιχα. * Τὸ δὲ ϑάτερον, ἀβέβαιον, εὐμεταχί- 
vitOV, μεταχινούμενον, πολυχίνητον, πλανώμενον, 
πεταρυϑμιζόμενον, γενητὸν, μεριστὸν, μετασχευαξόμε- 
vov, μεϑαρμοξόμενον, θορύβων μεστὸν, πολύφορον, 
μετατρεπόμενον, φερόμενον, πλανητὸν, μεταπλαττό- 15 
μενον, μετασχηματιξόμενον, γεγονὸς, ἁπτὸν, ϑεατὸν, 
φϑαρτὸν, πολυμιγὲς, ϑνητὸν, πολυσχιδὲς, παυόμενον, 
ἀπολλύμενον, πολυσχημάτιάατον, πολλῶν ἐπιδεὲς, σω- 
ματοειδὲς, ὁρατὸν, ἐρατὸν, αἰσϑητὸν, πολυχρώματον,. 
πολλῶν προάδεὲς, ἐνδεὲς, ταραχῶδες, ἐφήμδρον. 20 
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. *JOYAIOY IIGAYAEYROYS - 

m. ᾿Ιούλιος Πολυδεύκης 

 Kouuóüo Καίσαρι χαίρειν. 

à μὲν τινα τῶν ὀνομάτων ὡς κρίνων ἔγραψα, τὰ 
50b ὡς μὴ παριεὶς ἐμήνυσα. ἐνίφιᾳ δὲ τῶν ἀμφιβόλων. 
προσέθηκα τοὺς μάρτυρας, ἵνα τοὺς εἰπόντας καὶ αὖὐ- 
τὸς εἰδῇς. ἔστι δ᾽ ὅτε που καὶ τὸ χωρίον ἐν ᾧ τοὔ- 
νομα. ἐπὶ δέ τινῶν καὶ τὴν λέξιν αὐτήν. οὐ μὴν ἐπὶ 
πάντων ταυτὸ TOUT ἐποίησα, ὅπου μὴ κατήπειγεν, ἵνα 

104uj τοῖς βιβλίοις περιττὸς ὄγκος προσῇ. ἔῤῥωσο κύριε. 

*KEOAAAIA TOT EKTOT BIBAIOT 2 

oni συμποσίου, καὶ συναγωγῆς αὐτοῦ, καὶ iq? ὧν 

: ἑστιατέον, καὶ ἐφ᾽ οἷς. xal περὶ ἑστιατόρων, καὶ 
: I δαιτυμόνων , καὶ ὑπηρεσίας , ἑτέρων. &. 

15 Τὰ περὶ τὸν οἶνον ἀγγεῖα. τὰ περὶ τὸν οἶνον ὀνό- 
ο΄ μάτα, καὶ τὼ ἀπὸ τοῦ πίνειν. β΄. 

ἀπὸ τοῦ οἴνου καὶ τὰ δι᾿ αὐτόν. γ. 
E: λαμπροῦ ἑστιάτορος καὶ τοῦ ἐναντίου. δ΄. 

ἡ δεξιοῦ καὶ σχαιοῦ συμπότου.. | & 
20 Περὶ σπονδῶν καὶ τοῦ o g. 

Τροφαὶ, καὶ và ἀπὶ ὧν ὀνόματα, ἀπὸ ἄρτων, ἀπὸ 
σιτίων, ἀπὸ ἐν» , ἀπὸ ὄψων, ἀπὸ ἐδεσμά- 

-. τῶν, ἀπὸ βρωμάτων, καὶ ἀπὸ τοῦ φαγεῖν. ἔ. 
| "E82 



4, VI... 8. 

8" Περὶ ἀκορέστου. ή. 
e ἐδεσμάτων παντοδαπῶν ὀνόματα καὶ ἡδυσμά- 

τῶν. 9. 
Τὰ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐδέσματα εὐδόχιμα. ^ 
"Agvov ἰδέαι, καὶ μάξης, καὶ πεμμάτων, καὶ πλακούν- 5 

τῶν, καὶ ἐπιφορημάτων. ut. 
"Ayysia τὰ περὶ τὰς τραπέξας. LÀ : 
Maysiguxa σκεύη, καὶ μαγείρων ἔργα, καὶ pinnas ιγ΄. 
Περὶ τοῦ κατὰ χειρός. | RC AK. 
Περὶ τῶν καϑαιρόντων τὸ συμπόσιον. ΩΣ a. 10 
Ἐχπωμάτων ὀνόματα. ἐπ΄. 
Περὶ ἀρίστου, δείπνου, καὶ δόρπου. " ιξ. 
Περὶ λύχνου. καὶ λυχνιῶν. tj. 

Περὶ μύρων, καὶ στεφάνων: καὶ dv9lov, καὶ αἶνιγ- 
μάτων, καὶ γρίφων, καὶ παροινιῶν, καὶ ἀσμά- 15 

τῶν, καὶ κοττάβων. ὔ eM. . 
4" Περὶ τοῦ -διαλῦσαι τὸ "Hamid «x. 
Περὶ γειτόνων. , κά. 
Περὶ τοῦ γενέσϑαι καὶ τοῦ φϑίνειν. μβ΄. 
Περὶ μετανοίας. oowy. 90 
“Περὶ τοῦ μονίμου. "oc wÜ. 
Περὶ τοῦ GvvouoAoytiv καὶ τοῦ ivéytiov. os. 
ΤΙερὶ τοῦ λάλου. xg. 
Περὶ τοῦ κούφου. «f. 
ΤΙερὶ τοῦ κόλακος. | suj. 95 
“Περὶ τοῦ ὀργίλου. «9. 
ἹΠερὶ κιναίδου. ᾿ e A. 

"Βίων ἐπονειδίστων ὀνόματα. | : A4. 
, “Περὶ τοῦ ϑορυβοῦντος τὸ δημόσιον. 

Περὶ τοῦ οὐκ ἀφροντίστως λέγοντος. iv ᾧ καὶ περὶ S0 
τοῦ ἄνευ φροντίδος. Ay. 

5* Περὶ τοῦ ἀπόρου iv λόγοις. ἜΝ | 89. 
“Περὶ τοῦ πολλὰ ἄκριτα λέγοντος; καὶ πολλὰ μετὰ Óv- 

véusoc, καὶ τοῦ ὀλίγα μὲν, κεκριμένα δὲ λέγον- 
. *og. λέ. 35 

MÜwgudtov ὀνόματα. - - | n'a. S 

| 
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"Oda i» τοῦ ὁμο σύνθετα. ὅσα ix τοῦ συν. ὅσα ἐκ 
τοῦ quu. ὅσα ἐκ τοῦ παν. ὅσα ἐκ τοῦ παλιν. ὅσα 
ἐκ τοῦ τρι. ὅσα ἐκ τοῦ φιλο. ὅσα ix τοῦ κακο. 

. . ὅσα ἐκ τοῦ πολυ. ὅσα ἐκ τοῦ μιόο. ὅσα ix τοῦ 
5. ido. ὅσα ἐκ τοῦ μεγαλο. và ὅμοια τῷ σχήματι, 

ὀνόματα πλείω. A. 

Περὶ ἀναφυγῆς. λή. 
Περὶ τοῦ τρυφᾶν. A9. 
Περὶ δωρεῶν. μ΄. 

10" Περὶ τοῦ im ἀφροδισίοις μαινομένου. μά.6 

Περὶ δωροδόκου ῥήτορος καὶ ἀδώρου. μβ΄. 
Περὶ τοῦ ἀναιρεῖν. μγ΄. 
Περὶ τοῦ ἄφνω. μδ΄, 
Περὶ τοῦ ὑποχωρεῖν. pé. 

16 Περὶ τοῦ ὑπεκτίϑεσθαι τὸ αὐτῶν bibas ug. 
Περὶ οὐσίας. μζ΄. 
Περὶ ἐξόρων πόλεων. μή. 
Περὶ γέλωτος, καὶ τοῦ κλαίειν. μϑ΄. 
Περὶ ὀνομάτων. ν΄. 

90 Περὶ καιρίου καὶ ἀκαίρου. j vá. 
Περὶ δήλου καὶ ἀδήλου. νβ΄. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4A. 7 

Περὶ συμποσίου. 

Ἐπεὶ δὲ οὐδὲ τῶν συμποτικῶν ὀνομάτων. ὠμελη- 
φοτέον, χρὴ λέγειν τὸ μὲν συμποτικὸν χωρίον, συμπό- 

διον, καὶ ἀνδρῶνα, καὶ συσσίτιον. καὶ vQlxAwov οἷ- 
Xov, ἢ πεντάχκλινον, ἢ δεκάκλινον. καὶ παστάδα δὲ, 
ἀπὸ τοῦ πάσασϑαι, καὶ συναγώγιον. Τὰ δὲ πράγμα- 

.- τα, πότον, συσσιτίαν, συμποσίαν, ἢ σύνοδον τὴν ἐν 
S0olvo, ἢ ϑίασον, ἢ εἰλαπίνην, ἢ ἔρανον, ἢ ἑστίασιν, 
ἢ ἄριστον, ἢ δεῖπνον, ἢ σύνδειπνον, ἢ ϑοίνην., ἢ ξε- 
νισμόν. ἡ γὰρ Θουκυδίδου ξένισις τραχύ. "Τοὺς δὲβ 
ξυνιόντας ξυμπότας, ὁμοσίτους, συδσίτους, συνουσια- 
στὰς, ϑιασώταρ, 7j ϑιασίτας, εἰλαπιναστὰς, ἐρανιστάς. 

$5 ἰδίως δὲ τοὺς τῶν ϑιασωτῶν οἴκους φωλητήρια ὠνό- 
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uofov. Τὸ δὲ ἔργον, συναγαγεῖν συμπόσιον, ΡΟΝ 
σαι, πληρώσαι, συγκροτῆσαι," συναϑροῖσαι; συγκαλέ- 
6e. καὶ κληθῆναι δὲ ἐπὶ δεῖπϑφον, ἥ τε παροιμία λέ- 

: yu xol ἡΜένανδρος, χαὶ “ημοσϑένης, ̓ ηληϑέντες γὰρ 
οὗτοι πρὸς ενόφρονα τὸν υἱὸν τοῦ Φαιδίμου. 41 025 
δημοσίαι ἑστιάσεις, εὐωχίαι, ϑάλειξι,, πανδαισίαι, δη- 

ϑμοϑοινίαι. τάχα δὲ καὶ σιτίσεις. "Eq ὧν δ᾽ ἔστι χα- 
τακεῖσϑαι, καλοίης ἂν κλίνας, κλινίδας, φ«λυινίδια, σχίμ- 
σοδας. εἴρηται δὲ καὶ ἀσκάντης, καὶ στιβάδες. ἣμι- 

᾿κύκλια, κλιντήρια, χαμεύνια, χαμεύνη. Τὸ δὲ καλού-10 
μενον ἀνάχλιντρον, ἐπίχλιντρον ᾿“ρισξτοφάνης εἶπε. τὸ. 
δὲ ἐνήλατον, χλιντήριον. εἶτα, φυλλαδες, νετερίδες, 
σόαι, τυλία, κνέφαλα, προσκεφάλαια, ὡς “ημοσϑέ- 
Vuc, καὶ λοιποί. ποτίχρανον δὲ οἵ κῶμυκοὶ, τὸ προσ- 
κεφάλαιον, ἢ τὸ ὑπηρέσιον, ὑπαυχένιον. ἀμφιτάπη- 15 
τες, οἵ ἐξ ἑκατέρου δασεῖς, τάπητες δὲ, ob ἐκ ϑατέ- — 

10gov. “ὑπαγχώνια στρώματα, περιστρώματα, ὑποστρώ- 
ματα, ἐπιβλήματα, ἐφεδτρίδες, yAuiver, ἀμφιεστρίδες, 
ἐπιβόλαια, δάπιδες, ψιλοδάπιδες, ΜΝ χρυσόπα- 
ὅτοι, ὡς Εὔβουλος, 20 

ταῖς ξυστίσιν ταῖς χρυσοπάστοις στρώννυται. 
Τὸ δὲ ἀγγεῖον ἐν ᾧ τὰ. στρώματα. ἐνῆν, εὐνὴν καὶ 
κοίτην ὠνόμαξον. τὰ δὲ εἰς κοίτην στρώματα, ἐνευ- 
ναῖα λέγουσιν. ὅτι δὲ παὶ πτίλοις và κνέφαλα ἐφή- 
αλουν, Εὔβουλος ἐν ᾿ἀγχίσει διδάσκει: παὶ πτερωτὰ 95 

11 καὶ σἰτιλωτὰ προσχεφάλανο ὀνομάξουδι. grins δέ 
τινὰς “πορφυροῦς, ἐπὶ στρωμάτων [Μένανδρος ὠνό- 
peos. τὰς δὲ ἐγχουμητηρίας ψιάϑουρ; χαμευνίας. "ἐχά- 
λουν. Ὁ μὲν οὖν ϑυνυστὰς τὸ συμπόθιον, ἑἕστιάτωρ, 
ἑστιῶν, ξἕενίξων, συμποσίαρχος, συμποσίου ἄρχων. ὃ 80 
σῆς συνουσίας ἡγεμών. ὃ γὰρ οἰκοδόγμων, τραγικόν. 
xul ἄλλως δὲ καλεῖναν συμποσίαρχοξ; ὁ ἐν ἐσοτελεῖ 

"uw Wowovig κατὰ κλῆρόν, ἢ κατὰ δόγμα πϑοαιφε- 
ϑεὶς τοῦ συμποσίου ἐπιμελητής. εἴποις δ᾽ ἂν τὸν ἕστι- 

το άτορα, καὶ ἐστιοῦχον κατὰ ᾿“ριστοφάνην. * Ot δὲ συγ- 85 
χληϑέντες, δαιτυμόνες, δαιταλεῖς, ἐπίκλητοι, σύγκλη- 



VL 1$. 7 

ἴοι, χλητοὶ, συμπόται, σύνδειπνοι, ἄκλητοι, oUg dvs- 
παγγέλτους Κρατῖνος καλεῖ. ἀσύμβολοι, ᾿ἀπὸ συμβο- 
λῶν. ἀφ᾽ ὧν οἵ ᾿Δττικοὶ μακρὰς διδόναι συμβολὰς 
ἔλεγον, ἀντὶ τοῦ μεγάλας. καὶ προκλίτης μὲν ὁ τῆς 

5 ἑστιάσεως πρωτοστάτης. ὁ δὲ παρακατακείμενός τινι, 

ἀυβόόνις : Vopdlic, aspi: ὃν dóptive Mf 
v«vügos καλεῖ. ὁμοτράπεξος, συντράπεξος, ὁμόσιτος, 
σύσσιτος, ὁμόδειπνος. "Ὁ δὲ φροντίξων τῆς ὑπηφε- 18 
σίας ἁπάσης, τραπεξοποιός. Ἢ δὲ ὑπηρεσία, παῖδες, 

1ὸ οἰνοχόοι, τραπεξοκόμοι, Topic, μάγειροι, ὀψοποιοὶ, 
ὀψαρτυταί. Καὶ τὸ μὲν μαγειρεῖον, ὀπτανεῖον. τὰ δὲ 
ἀρτύματα, ἡδύσματα. ἵνα δὲ ἔγκειται τὰ τῶν ἡδυσμά- 
τῶν ἀγγεῖα, κυψέλη. ἵνα δὲ τὰ ὄψα, κίστη ὀψοφόρος, 
ἢ κίστη δειπνοφόρος. 

15. *KEOA44410N B. 14 
Περὶ τῶν οἴνου ἀγγείων, xol ἀποθηκῶν, xci 

χρατήφρων, τὰ περὶ τὸν οἶνον ὀνόματα. 

Ἵνα δὲ ὁ οἶνος, λάγυνος, πυτίνη, ἀσκὸς, κρθα- 
τὴρ; προχοΐδιον, κάδος, καδίσκος, κρωσσὸρ, βίκος, 

Ξοκράδιφος, εἧς ἐΞενοφῶν. κερώμιον, ἀμφορεὺς, ἀμφο- 
Qíóxog, σταμνίον, ἀγγεῖον οἰνοφόρον, ὑελοῦν, χερά- 

pov πεποιημένον, πίθος ἢ πιϑάκνη. Ὑπερίδης δὲ, πι- 
ϑάχνιον εἴρηκεν. εἰ δὲ καὶ ᾿ἀριστοφένης ὠνόμασεν 
ὥρχας οἴνου, δηλοῖ βίχῳ κεράμιον᾽ ἔστι δὲ Αἰολικὸν 
ϑοτοὔνομα. "Τὰς δὲ ἀποϑήκας τοῦ οἴνου Ξενοφῶν μὲν 15 

οἰνῶνας εἴρηκεν, Εὔπολις δὲ πιϑῶνας. Κρατῆρες δὲ, 
ὃ μὲν πρῶτος “Διὸς Ὀλυμπίου καὶ ᾿θλυμπίων ϑεῶν, 
ὁ δὲ δεύτερος ἡρώων, ὁ δὲ τρίτος Διὸς σωτῆρος 
τελείου, ὅτι καὶ τὰ τρία πρῶτος τέλειος ἀριϑμός. καὶ 

30 ὃ μὲν οἶνος, πῶμα, καὶ πόμα, καὶ ποτόν. ἡδὺς, ἐπα- 

γωγὸς, γλυκὺς, αὐστηρὸς, λειαύστηρος, μελιηδὴς, ἀν- 
ϑοσμίας, Θάσιος, Χῖος: καὶ ὁ τούτου ἄριστος, ol- 

στειὸς, ᾿Δριούσιος, Μενδαῖος, Ῥενδήσιος, ᾿Ισμαρικὸς, 
“Δἕσβιος, Πεπαρήϑιος, * Χαλυβώνιος, Πελλαῖος, Πρά-16 



8 VL 17: 

μνειος, “Μαρωνείτης. οὔπω yàg. οἱ παλαιοὶ τὸν "Iva- 
λιώτην ἀκριβῶς ἤδεσαν, ἐπεὶ οὐκ ἔστιν ὅντινα ἂν 
τούτου προὔϑεσαν. καί που καὶ γλυκὺς, Πόλιος, ἔστι 
μὲν ἐκ. Συρακουσῶν, “Πόλις. δ᾽ αὐτὸν ὁ AQysiog πρῶ- 
τος ἐπεσχεύασεν, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα. ἢ ἀπὸ τοῦ Συ-5 
φακουσίων. βασιλέως Πόλλιδος, ὡς ᾿Δριστοτέλης λέγει. 
καὶ σίραιον δὲ ἐκάλουν τὸν. ἐκ γλεύκους ἑψημένον 

17 γλυκύν. xal. Θήρφαιον , τὸν ἐκ Κρήτης. * ἦν δέ τις καὶ 
μυρίνης oivog, μύρῳ κεκραμένος. oL δὲ τὸν γλυκὺν 
οὕτως οἴονται κεκλῆσϑαι. καὶ μελίκρατον δὲ,. τὸ νῦν 10 
οἰνόμελι. ἧπου. δὲ καὶ τὸ νῦν ἕψημα ὀνομαξόμενον, 
ὅπερ ἐστὴν οἶνος ἡψημένος εἰς γλυκύτητα. καὶ τοῦτ᾽ 
ἂν. εἴη τὸ εἰρημένον ἐν τῇ τοῦ Πλάτωνος τοῦ. κωμι- 
κοῦ Συμμαχίᾳ, τὸ γὰρ ἕψημά σου γευόμενος,. ἔλα- 
Sov ἐχροφήσας. καὶ πρότροπος δὲ ἦν τις οἶνος, ὁ 15 

ziv ἀποϑλίβεσϑαν ἐκρυείς. ὁ δὲ φαῦλος οἶνος, δευ-. 
vtQlug, ἐξεστηκῶς, ἐντροπίας, τροπίας, ὀξίνης, ὀξώ- 
δης. ὁ μέντοι δευτερίας, καὶ τρυγηφάνιος ἐκαλεῖτο, 

18' τὸν δὲ οἶνον wc τούγα᾽ PRA ὡς àv. nd Koa- 
τῖνος λέγει; Ἶ 40 

ἀλλ᾽ ἦν Ov iv Φώδσωνι τήν οἱ συνέχων, 
nid ἐμοῦ διῆγες, οἴναρον᾽ ἕλκων τῆς τρυγός. 

αὐτίτης δὲ οἶνος, ὁ ἐπιχώριος. σακκίας δὲ, ὁ ̓'διυλια. 

μένος » καὶ σάκτος παρ᾽ Εὐπόλιδι. τὸ δὲ τρίμμα, πόμα 
ἦν μετὰ ἀρωμάτων παρὸ τοῖς νέοις κωμικοῖς. ἐπήνουν 35 
δὲ οἶνον τὸν τρία φέροντα, τουτέστι τὸ τριπλοῦν τοῦ 
ὕδατος. Ὅμηρος δὲ àv ᾿Οδυσσείᾳ, ' 4 

ἕν δέπας ἐμπλήσας, ὕδατος ἀνὰ εἴχοσι μέτρα - 

19" Oro. μὲν ovv. ο οἶνος ἀρύεται, ἀρυστὴρ, ἀρύστιχος, 30 
ἔφηβος, οἰνήρυσις, κοτύλη, λεπαστὴ,, οἰνοχόη, κύα- 
Sog. ὅτῳ δὲ διηϑεῖται, ὑλιστὴρ, καὶ τρύγοιπος. καὶ 
Giove μὲν, ὅτῳ ἐγεύοντο, ἹἹππώναξ εἴρηκε, σίφωνι 

λεπτῷ. τὸ ἐπίϑεμα τέτρηνας. σιφωνίζειν δὲ, "Aouro- 
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φάνης. Καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ πίνειν, πότης,, συμπότης, 
συμποτικὸς, ποτίστατος, ποτικὸς, συμποτικώτατος. καὶ 
πότις γυνὴ, παρὰ Φρυνίχῳ τῷ κωμικῷ. προπίνειν, δια- 

πίνειν, διαμιλλᾶσϑαι ἔν πότῳ, ἐκπίνειν, ὑποπίψειν, ὃ 
62:0 ὑποψεκάζειν λέγουσι. "φιλοποτεῖν, καταπίνειν. 110120 
δὲ τοῦτο ἔνιοι καὶ ἐπὶ τροφῆς λέγουσιν. Αἰσχίνης δὲ 
«uL τὴν οὐσίαν ἔφη κατέπιδ. καὶ λύχνον ài. πότην 
᾿Δριστοφάνης ἔφη. φιλοπότης δὲ καὶ ἀκρατοπότης, 
ὑδροπότης. φιλοποσία, ἀκρατοποσία, ὑδροποσία, ὑδα- 

τοτοποσία, φαρμακοποσία. ἀπὸ τοῦ πιεῖν, συμπιεῖν, ἐκ- 
πιεῖν, κλεψιποτεῖν, ἀκρατοποτεῖν, ὑδροποτεῖν. ἐρεῖς 
δὲ,: μετριοποτίστατος. τὸ γὰρ ἁπλοῦν. ὁ μετριοπύτης, 
εὐτελές. γαλακτοπότης, γαλαχτοποσία. εἴποις δ᾽ ἂν 
καὶ συμποτικὰς τύχας, ποτικῶς, συμποτικῶς. 

15.5:10x3 *KEGOGOAAAION I. 21 

“χὰ ἀπὸ οἴνου καὶ τὰ Qi αὐτόν. 

"Ax δὲ οἴνου, φίλοινος ἐρεῖς, φιλοινία. καὶ πά- 
Qowog, παροινία. καὶ παροίνως, παρουνῆσαι, ἔξοινος, 
οὐ μέντοι xal ἐξοινία, οὐδὲ ἐξοίνως. ἴσως δὲ ἐξουνί- 

90 σαι. διοινωμένος δὲ καὶ κατοινωμένος, ὡς Πλάτων. 

καὶ οἰνωμένοι, ὡς Κρατῖνος. δύσοινος, καὶ οἰνόφλυξ, 
οἰνοφλυγία, οἰνοφλυγεῖν, καὶ olvoxayAg. ᾿Δπὸ δὲ ol- 

τ᾿ vov , καὶ οἰνάνϑαι, «i ἄμπελοι. καὶ olvage , τὰ φύλ- 
λα. καὶ οἰνόπτης. "s, ὃ τὸν οἶνον ἐπιβλέπων. "οὗτος 90 

35 δὲ acl λύχνους xui ϑρυαλλίδας παρεῖχε, καὶ τὴν ἐξ 
ἴσου πόσιν ἐφεώρα. καὶ οἰνοπότης, καὶ οἰνοπότις ᾿ 
γυνὴ, ὡς ᾿άνακρέων. καὶ οἰνοποτῶν, ὥσπερ “Ὅμηρος 

y. ΤῊΣ εἴρηκεν, οἰνοποτάζων. καὶ πολυοινότατον χωρίον, ὡς 
p 
ΜᾺ 

Θουκυδίδης. καὶ ἄμπελοι ἡδύοινοι, ὡς Ξενοφῶν. καὶ 

᾿ ϑθεὔοινοι δέ, τὸ δὲ οἰνίξεσθαι, ἐπὶ τῶν τὸν οἶνον 
ὠνουμένων, ποιητικόν. ἡ δὲ οἰνιστήρια, οἴνου δόσις 
zi. τῶν παίδων iv τοῖς φράτορσιν. οἰνιὰς δὲ, καὶ 

dort οἰνὰς, ἡ ἀγρία περιστερά. * xal οἰνοῦττα, μᾶξα οἴνῳ 28 
δεδευμένη. καὶ οἰναγωγὸν πλοῖον, παρὰ Κρατίνῳ. καὶ 
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olvyoós ϑεράπων, παρὰ ᾿ἀνακρέοντι. καὶ olvijgóv πα: 
ρὰ Κρατίνῳ, 

οὐδ᾽ ὀξύβαφον οἰνηρὸν ἔτι εκτήσεται. 
καὶ Αἰσχύλος, μήτε κρωσσοὺς, μήτ᾽ οἰνηροὺς, μήϑ᾽ 
ὑδατηροὺς λιπεῖν ἀφνεοῖσι δόμοισιν. ἔστι δὲ εἰπεῖν 5 
ἐπανέπλει τὸ ποτὸν, καὶ ἐπανήει. καὶ ἄκρατος οἶνος; 
ἀμιγὴς πρὸς ὕδωρ, ἄμικτος. ἄκρατον σπᾶάδαι. κεχρα- 

μένος, εὔκρατος, καὶ εὐκέραστος, εὔκρας, εὐχραής. 

24* χαὶ αὐτόκρας, ὁ μηδεμιᾶς προσϑήκης δεόμενος. xal 
αὐτοκέρας, καὶ αὐτόκρατον. καὶ νεόχρατον, καὶ νεο- 10 
κρὰς, ὁ νεωστὶ χεχραμένος. καὶ ἀκρατότερος, καὶ. 
ἀκρατέστερος, ὡς ᾿Ὑπερίδης. ἔστι δὲ τὸ ἀκρατίσασϑαι 
καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ παρὰ ᾿Δριστοφάνει, τί 
τὸ χακὸν, ἀλλ᾽ ἢ κοχκύμηλα ἠκρατίσω. καὶ κεράδα- 

όϑαι, μίξασϑαι, συγκεράσασϑαι. καὶ κεραννύναι, καὶ 15 

ἐκεράννυ. τὸ γὰρ ἐ ἐκίρνᾳ, καὶ κιρνάναι, ποιητικώτε- 
Qov. ὥσπερ χαὶ ὁ χιρνάς. οἱ δὲ πεζοὶ λέγουσι xol 

25xsoavvvg. * xol Ἡρόδοτος, ἀκφατοπότης. ἀκρατοχώ- 

ϑῶώνος δὲ “Ὑπερίδης εἶπεν, εἶ καὶ μὴ δόκιμον. O μέν- 
τοι ἀναγαργαρίσασϑαι νῦν λέγουσιν, ἀνακογχυλιάσα- 20 
όϑαι ἔλεγον, τὸ ἀνακλύσασϑαι τὴν φάρυγγα. Τίιλά- 
τῶν δὲ ὁ χωμιχὸς, ἀνακογχυλιαστὸν ἐχϑοδοπόν τι 
χευάσω. ἀμυστὶ πίνειν, ἀμυστίξειν, χανδὸν πίνειν, 
Θρᾳκία πρόποσις, Σκυϑικὴ πόσις, πρόποσις. ὑποβε- 

βρέχϑαι, διαϑερμαίνεσθαι, σεσεῖσθαι μέθῃ, μεϑύειν, 25 
μεθύσκεσθαι, μεϑυστικός. ἣ γυνὴ δὲ μεϑύση, καὶ με- 
ϑύστρια, παρὰ Θεοπόμπῳ τῷ κωμικῷ. ὃ γὰρ μέϑυ- 

ῷθσος, ἐπὶ ἀνδρῶν, Μενάνδρῳ δεδόσϑω. *ixi δὲ τῶν 
μεϑυόντων ἔλεγον τὸ μασχάλην αἴρειν, ὡς τοῦτο 
ἔϑος ὃν τοῖς ἐν μέθῃ. διὸ καὶ “Ὅμηρον προσειπεῖν, 80 

χεῖρας ὠνασχόντες, γέλῳ ἔκϑανον. 
κραιπάλη, κραιπαλᾶν, ἑωλοχρασία, νήφειν, νηφαλίως 
ἔχειν, νηφαντικὸν εἶναι. τὸ γὰρ νηφαλιεύειν , τὸ νη- 
φάλια ϑύειν ἔλεγον, ὅπερ ἐστὶ τὸ χρῆσϑαι ϑυσίαις 
ἀοίνοις. ὧν τὰς ἐναντίας ϑυσίας, οἰνοσπόνδους ὠνό-85 
μαξον. ἔπινον δὲ, ὡς οἵ νῦν τὸ συνέπινον, καὶ πὸ- 
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τοὺς ἐποιοῦντο, Ξενοφῶν ἔφη: οἵ δὲ Μῆδοι καὶ ἔπι- 
vov καὶ ηὐλοῦντο. Κρατῖνος. μέντοι τὸν οἶνον μά- 
ρωνα εἴρηχεν, οὔπω πίον τοσοῦτον, οὐδὲ πίομαι μά- 

θῶνα. 

| g T "*KEGOAAAION 4A. 27 

j Περὶ λαμπροῦ ἕἑστιάτορος καὶ τοῦ ἐναντίου. 

— Ἐρεῖς δὲ, ἑστιάτωρ λαμπρὸς, μεγαλοπρεπὴς, εὖὔ- 

ξενος ; φιλόξενος, δημοτικὸς, εὐτράπεξος, καϑαρειό- 
᾿ τητι χαίρων. ὁ γὰρ καϑάρειος, ἰδιωτικόν" καίτοι τὸ 
| το καϑαρείως παρὰ ᾿Ξενοφῶντι εἴρηται. διηκριβωμένος, 

εὐδίαιτος, μεγαλόφρων, φιλοφροσύνης γέμων : εὐάρ- 
ῖ μοστος, φιλοπροσήγορος, πανηγυρικὸς τὸ ἦϑος, ἁ- 

βρόβιος, ἁβροδίαιτος, καὶ τὰ παραπλήσια. τοὺς δὲ 
ἐναντίους, τρυσιβίους ὠνόμαξον, κακοβίους, μικρο- 

15 πρεπεῖς, ἀνελευϑέρους. 

*KEOGOAAAION E. 28 

Περὶ δεξιοῦ καὶ σκαιοῦ δυμπότου. 

Περὶ δὲ συμπότου, δεξιὸς, συμποτικὸς, ἀστεῖος, 
ἐπιεικὴς, εὐαρμόνιος, ἐπιδέξιος, εὐμελὴς, εὔμικτος, 

50 εὐεπίμιχτος, ἀξιοκοινώνητος, κοινωνικὸς, συνουσια- 
στικὸς, ἐξομολογητικὸς, σπουδαῖος, φαιδρὸς, φιλό- 
γελῶς, φιλοπαίγμων, καὶ φιλοπαίσμων, φιλόφρων, 
αὐτάρκης, ὀλιγοδεὴς, ὀλιγόσιτος, νήφων, μετριώτατος, 
υετριόσιτος, ἵλεως, εὐμενής. ἘΠῸ δὲ ἐναντίος, σκαιὸς,29 

δοἐχμελὴς, ἄγροικος, ἄμικτος, εἴρων, ἀλαξὼν, Uztgo- 
στιχὸς, ὑπέρφρων, βαρὺς, φορτικὸς, ἐπαχϑὴς, κομπα- 
στὴς, κομπώδης, περίσπουδος, ὑπέρσπουδος, κατε- 
σπουδασμένος, ἐπισκυϑρωπάξων, πεπλασμένος, κατα- 
πεπλασμένος, δχηματοποιούμενος, φιλοσκώμμων,, γε- 

80 λοιαστὴς, τωϑαστὴς, τωϑαστικὸς, καγχαστὴς, ἄπλη- 

στος, συρφετώδης, χαῦνος, πάροινος, ἔξοινος, ὑγρὸς, 
ὀφαλερὸς, δυσόργητος, μεϑύων, χραιπαλῶν., παρά- 

ko Φορος; λάλος, Migos, φλύαρος, Toe: φορ- 
Y τικός. 
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80 ἘΚΕΦΑΜΆΙΟΝ ς. 

Περὶ σπονδῶν καὶ τοῦ προπίνειν. 

᾿ Εἴποις δ᾽ ἂν ἀπὸ οἴνου, σπονδὴ, σπεῖσαι, ἐπο- 
σπεῖσαι, ἐπισπεῖσαι, ἀπόσπονδος, ἄσπονδος, ἔνσπουδος, 
ἡμίσπονδος, ὁμόσπονδος, ἐνσπονδότατος, ἀσπονδότα-5 
τος, ὠμόσπονδος, σπονδῶν καὶ κρατήρων μετασχὼν, 
παράσπονδος, παρασπονδεῖν, ὁπονδὰς ἀναιρεῖν, καὶ τὰ 

παραπλήσια. πρόποσις, φιλοτησία. σπόνδαρχεῖν, τὸ 
προπίνειν φιλοτησίας. τὰς κύλικας ἐν κύκλῳ περιε- 

λαύνειν, πυκνὸν ὑποψεκάξειν. καὶ πότος μεταδορπίος. 10 
81 καὶ χύλιξ μετανιπτρὶς, ἡ ἐπὶ πᾶσιν. εἴποις δ᾽ ἂν — 

τὴν αὐτὴν καὶ ἐπινιπτρίδα. ἐπικωθωνίξεσϑαι δὲ τὸ 
περαιτέρω πίνειν Κριτίας λέγει. καὶ ὃ μὲν πιεῖν ἐπι- 
Ῥυμῶν, διψαλέος, καὶ διψῶν. καὶ τὸ πρᾶγμα, δίψα, 
xci δίψος. καὶ τὸ ῥῆμα, διψῆν. ὃ δὲ φαγεῖν ϑέλων; 15 
πεινῶν. καὶ τὸ πρᾶγμα, πεῖνα. καὶ τὸ ῥῆμα, ᾿ πεινῆν. 
Πλάτων δὲ ὃ κωμικὸς καὶ xevoyylav εἴρηκε. ἤενο- 
φῶν δὲ βούλιμον. καὶ Ao EE δὲ, τὸν Πειραιέα 
μὴ κεναγγίαν ἄγειν. 

82 *KEGOAAAION Z- 20 

Toogol καὶ τὰ ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνόματα. 

'H δὲ τροφὴ, ἄρτοι, κρέα, ἄλφιτα, μᾶξα, ὄψα, 
σἴτα, σιτία, ἐδέσματα, βρώματα. καὶ ἀπὸ μὲν τροφῆς, 
ϑρέψαι, τραφῆναι, τροφεὺς, εὔτροφος, ἔντροφος, σύν- 
τροφος, τροφὸς, τρόφιμος, παρατρέφεσϑαι, συντρέ- 95 
φεόϑαι, ἀποτρέφεσϑαι, ὑποτρέφεσϑαι. ἀπὸ δὲ ἄρτου, 
ἀρτοποιὸς, ἀρτοχόπος, κανοῦν ἀρτοφόρον, ἀρτοσι- 
τεῖν. ἄρτοι ξυμῖται, καὶ ἄξυμοι. Πλάτων γὰρ τῷ ὀνό- 

33 uo. κέχρηται. "ἄρτοι ὀβελίαι, ἄρτοι κριβανῖται, ἄρ- 
τοι καχρυδίαι. ἄρτοι ἀπυρῖται. τῶν δὲ ἄρτων oi ψω-80 
μοὶ χαλοῦνται ἔνϑεσις. καὶ τὸ ψωμίξειν δὲ, ἀπὸ τῶν 
ψωμῶν, ὡς ᾿Δριστοφάνης φησίν" ; 

᾿ ἡ δὲ παῖδα 
κατέκλινεν, ἥδ᾽ ἔλουσεν, ἥδ᾽ ἐψώμισεν. 
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"Amo δὲ χρεῶν, ἢ ὡς Ξενοφῶν κρεαδίων, κρεωφάγος, 
χρεωφαγία, κρεανομία, κρεωσυτεῖν, κρεωπῶλαι, κρεω- 
πωλεῖν. ἥμερα κρέα, ϑήρεια χρέα, σύεια, χοίρεια, ὀρ- 
γίθεια, πολυπόδεισ, περδίχεια, λαγῶα. σχελίδες λα- 
σγωῶν, τεμάχη κρεῶν; καὶ τὰ παραπλήσια. * κρεωδαί- 84 
τῆς δὲ, ὁ διατέμνων, ὃν καὶ μάγειρον, καὶ ἄρταμον 
ἔνιοι καλοῦσιν. ἔστι δὲ τις καὶ παρὰ Δακεδαιμονίοις 
ἀρχὴ, κρεωδαῖτις. dao δὲ σίτων, σῖτα, σιτία, σιτεῖσϑαιυ, 
σιτούμενος, σίτησις, σιτηρέσιον, κακόσιτος, ἀπόσιτος, 

Ιοφιλόσιτος, ἄσιτος, εὔσιτος, σιτοφάγος, σιτικὸς, πο- 
“λύσιτος, ὀλιγόσιτος, μετριόσιτος, σύσσιτος, συσσιτεῖν, 
ἀείσιτος, ἐπίσιτος, ἐπισιτισμὸς, παρασιτεῖν. "καὶ παρὰ 85 
'τοῖς νεωτέροις, παράσιτος, καὶ τὰ ὅμοια. ἔστι δὲ καὶ 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς τοὔνομα, οὐ μὴν ἐφ᾽ οὗ νῦν, 

15 ἀλλ᾽ ἐπὶ ἱερᾶς ὑπηρεσίας τοὔνομά ἐστιν. οἷον, ὁ ἐπὶ 
τὴν τοῦ ἱεροῦ σίτου ἐκλογὴν αἱρούμενος. καὶ. ἀρχεῖόν 
τι ᾿ϑήνῃσι παρασίτιον καλούμενον, ὡς ἐν τῷ νόμῳ 
τοῦ βασιλέως: ἐστὶν εὑρεῖν. ἐπὶ μέντοι τοῦ παρασιτεῖν 
"ἐπὶ λιχνείᾳ, ἢ κολακείᾳ, πρῶτος ᾿Επίχαρμος τὸν πα- 

9οράσιτον ὠνόμασεν, εἶτα "Αλεξιρ. "΄ Ὅμηρος δὲ αὐτὸν 56 
εἰλαπιναστὴν λέγει, 

ἐπεί ob ἑταῖρος ἔην φίλος εἰλαπιναστής. 
χκαχοσιτία, ἀποσιτία, σπανοσιτία, ἀσιτία, συσσιτία, 
οἰκοσιτία, σιτοδοτεῖν, σιτοδεῖν, συσσίτιον; οἰχόσιτος, 

96σιτοδόχη, σιτίξειν. παῖδας σιτευτοὺς Ξενοφῶν ἔφη. 
ἀποσυσσιτεῖν. σιτομέτρης γὰρ, καὶ σιταγωγὰ πλοῖα, 
καὶ σιτηγοῦντες, καὶ σιτοφύλακερ, x«l τὰ τοιαῦτα, 

οὐχ ἀπὸ σιτίων, ἀλλ᾽ ἀπὸ σίτου ὠνόμασται. ὡς καὶ 

τὸ ἐπεσιτοῦντο παρὰ Θουκυδίδῃ. καὶ σιτηρέσιον, καὶ 
80 σιτοδεία. *'4mó μὲν ἀλφίτων, ἀλφιτοσιτεῖν, ἀλφιτο- 57 

— φοιία, ἀλφίτια, ὡς “περίδης. ἄλφιτα δεύσασϑαι, μᾶ- 
οξαν μαξᾶσϑαι, ἀλφιτοπωλητήρια. ᾿Ζπὸ δὲ ὄψων, ὀψω- 
νεῖν, ὀψοφάγος, ὀψοφαγεῖν, ὀψοφαγίστατος;, κατοψο- 
φαγεῖν, κατοψοφαγία. καὶ ὀψοφαγία, ὡς «Αἰσχίνης. 

βσόψαρτυτὴς, ὡς “Ὑπερίδης. ὀφοποιούμενος, ὡς 4ημο- 
σϑένης. ὀψοποιός. x«i ἡ τῶν τοιούτων χρῆσις κατη- 
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88 μάξευται. "χαὶ τόπος ἀϑήνῃσιν, ἀφ᾽ οὗ φασιν, ἀπῆλ- 

Sov εἰς τοὔψον. Κριτίας δὲ, καὶ ὀψωνίας, καὶ ὀψω- 
νεῖν ἔφη. τὸ δὲ ὀψωνεῖν, καὶ ὀψονομεῖν ὠνόμασε. 
Θουκυδίδης δὲ ἔφη, εἰς ὀψώνιον ἤτησε τριώβολον. 
παμπόνηρον de Μενάνδρου ὁ ὀψωνιασμός. "Ἄλεξις 5 

δὲ εὐοψίαν εἶπεν. zo δὲ ἐδεσμάτων, ἔδειν, ἔδεσϑαι, 
ἐδόμενος, ἐδόμεϑα, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ οἱ ὀδόντες 
ἀπὸ τούτων πεποίηνται, οἷον ἔδοντές. τινες ὄντες. 
ϑιριπηδέστατον χατεδήδεστο. κατεδηδοκοὺς τὰ πατρῷα. 

89. 4Ζπὸ δὲ βρωμάτων, βιβρώσκχειν, διαβιβρώσκειν, κα-10 
ταβιβρώσκειν, βρωτικώτερον. χῆνας ἡμιβρώτους φησὶ 
Ξενοφῶν. καὶ “Ὑπερίδης τὰ ὄντα καταβέβρωχκέ φη- 
σιν, ἀντὶ τοῦ κατεδήδοκεν. ἄβρωτος δὲ ὁ νῆστις ma- 
od Σοφοκλεῖ. καὶ ἀβρωσία, ἡ ἀσιτίά. Κοινὸν δὲ κα- 
τὰ πάντων, ἐσϑίξιν, φαγεῖν, φαγὼν, καταφαγὼν, 15 

ἐσθίων, κατεσθίων, ἐπιφαγεῖν. οὕτω δὲ ἔλεγον τὸ 
40 ἐπὶ τῷ ἄρτῳ ὄψον ἐσϑίειν. ἐξέφαγε. ":-Μεταγένης δὲ 

καὶ λαϑροφαγεῖν που λέγει. παμπόνηρος δὲ ὁ παρὰ 
τῷ "Μυρτίλῳ τῷ κωμικῷ καταφαγὰρ, εἰ καὶ Αἰσχύξ ᾿ 
λος ἐχφήσατο. ἐκ δὲ τούτων ἂν εἴη καὶ ὃ κραδοφά-90 
yog. τὸν δὲ ἄγροικον οὕτως ἐκάλουν, ἐπεὶ κράδαι τὰ 
φύλλα τῶν συκῶν. δυσχερὲς γὰρ ὃ "σκατοφάγος. γα- 
λακτοφάγοι, ἀνδροφάγοι, βαλανηφάγοι, βαλανηφα- 
γεῖν. τάχα δὲ καὶ τὸ ἐντραγεῖν, ἐπιτραγεῖν, Gvxo- 

τραγεῖν. ς 25 

41 *KEGOAA4A41IO0N H. 

Περὶ τοῦ ἀκορέστου, καὶ περὶ τροφῆς. περὶ τοῦ χορ- 
τάξειν καὶ τοῦ χορτάβεσϑαι. καὶ περὶ. ἀπεψίας. καὶ 

κόρου, καὶ περὶ ὡρῶν ἀρίστου. 

Ὃ δὲ περὶ τροφὴν ἄπληστος, ἀκόρεστος, ὡς ὅϑο 
ταχέως κορεσϑεὶς, ἁψίχορος. καὶ κακόσιτος δὲ, καὶ 
ἀπόσιτος, ὃ ἀπεστραμμένος ἀπὸ σιτίων, ὡς ἄπιχϑυς 
παρὰ ᾿Δριστοφάνει, ὁ ἰχϑύων ἄγευστος. οὗτος δὲ καὶ 
τὴν ἀσιτίαν, ἀπαστίαν ὠνόμασεν. ὃ δὲ ἀπλήστως εἰς 

42x0gov ἐσθίων, ἀδδηφάγορ. "καὶ ἐρέπτειν ἔλεγον, τὸ 85 
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συντόνως ἐσθίειν, ἄδδην. ἐσϑίειν: πολύσιτος, ὀψοφά- 
yog. ἄχρι κόρου, πέρα κύρου. γάστρις, γαστριξόμενος, 

γαστρίξειν, ὑπογαστρίξειν, γαστρίμαργος, γαστριβόρος, 
γαστριμαργία, λίχνος, λιχνεία, λίγνος, λαίμαργος, λαι- 

“5 μαργία, τένϑης, τενϑεία, δεινὸς φαγεῖν, καὶ ἀγαϑὸς φα- 
ya». καὶ φαγέσωρὸν δὲ τὸν ἄπληστον οἵ κωμικοὶ ὠνό- ἡ 
μαξον. καὶ τὴν γαστέρα τοῦ τοιούτου φαρμακίτιν. *Avo- 43 
ξανδρίδης δὲ καὶ χορτασμὸν εἴρηκε. καὶ τὸ χορτάξειν 
᾿Δριστοφάνης. καὶ τὸ χορτάξεσθαι ᾿Αφαρώς. καὶ κάβαι- 

logov δὲ ἐκάλουν τὸν περὶ τὴν τροφὴν ἄπληστον, ὥσ- 
περ οἱ νῦν τὸν πολυπότην, πίϑον. κάβος γὰρ σίτου 

μέτρον. “ὃ δὲ μέγας ψωμὸς ἐκαλεῖτο Θετταλικὴ ἔνϑε- 
σις. καὶ τὸ μὲν πιεῖν ἐθέλειν, διψῆν, τὸ δὲ φαγεῖν, 
πεινῆν. "τὴν μέντοι ὑπὸ πλήθους τροφῆς δυσχέρειαν, 44 

1Ιδ6ἐχ τοῦ νὴ περιτρῖψαι τὰ σιτία, ἀπεψίαν μὲν οἱ πολ- 
- Aol* σὺ δὲ ὀξυρεγμίαν ἂν λέγοις. τὸ δὲ ἐπὶ τῷ κόρῳ 
δυσχεραίνειν, βδελυγμίαν Ξενοφῶν καλεῖ. τῇ σχιᾷ δ᾽ 
ἐτεχμαίροντο τὸν καιρὸν τῆς ἐπὶ τὸ δεῖπνον ὁδοῦ, 
ἣν καὶ στοιχεῖον ἐκάλουν. xoi ἔδει σπεύδειν, εἰ δε- 

ϑοχάπουν τὸ στοιχεῖον εἴη. 

*KEOA4AA4A410N 96. 45 

περὶ βρωμάτων παρὰ ἀρχαίοις, καὶ περὶ ἐδεσμάτων 
παντοδαπῶν ὀνόματα. 

Τὰ δὲ βρώματα, ὅσα παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐστὶν 
95 εὑρεῖν, ῥαφανὶς , δρυπέτεις ἐλαῖαι, ἁλμάδες, καὶ νη- 

φᾳτίδες. τὰς δὲ χοτινάδας ἐλαίας, τραμβήλους ὠνόμασε 

Φερεχράτης. ἐχαλοῦντο δὲ αὗται καὶ φαυλίαι. ἃς δὲ 
οἵ νῦν ϑλαστὰς, ταύτας πυρήνας οἵ κωμικοί. καὶ 
ϑλαστὰς δὲ ἐλαίας iv Νήσοις ἂν εὕροιρ ᾿Δριστοφά- 

ϑόνους. ϑέρμους δὲ "άλεξις εἴρηκε, τοὺς ϑέρμους φαγὼν 
ἐπὶ τῶν προϑύρων, τὰ λέμμωθ᾽ ὁτιὴ κατέλιπεν, ἢ 
ποχχύμηλα τῶν ἀποϑέτων. "συχάμινα. ταῦτα δὲ καὶ 4ς 

Βόρα «Αἰσχύλος ὠνόμασεν, οὕτως εἰπὼν τὰ ἐκ τῆς 
Ῥάτου. τάχα δ᾽ ἄν τις καὶ κεράσια φαίη, κέρασον τὸ 

36 δένδρον iv τῷ περὶ φύσεως Ξενοφάνους εὑρών. χόν- 
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δρος, κῶνοι, μαλάχη, ϑριδακίνη, κινάρα. οὕτω γὰρ 
καὶ παρὰ τοῖς ΖΙωριεῦσι ποιηταῖς ἔνεστιν εὑρεῖν μ᾿ 
καλουμένην ἄκανϑαν. σικὺς, καὶ — Men ; 
καὶ σπερματίαν ὠνόμαξον. 5o 

iT o 1 ὁ 

47 Περὶ τῶν ἐκ ϑαλάττης βρωμάτων, Bi e τῶν: I rr 
καὶ περὶ. ταρίχου... Ὁ τον sse 

Τίθη, κογχύλια, ὄστρεα. πορφύραν," viis, 

κάραβος, dór«xog, χῆμαι, κόγχαν, κτένες, τευϑίδες. 
πολυπόδεια χρέα, ἢ πλεχτάναν, σηπίαι, ᾿σἠπιδάρια. : 
ἐχῖνοι ϑαλάσόιοι. Evo, δὲ καὶ πάταγγας. καλοῦσιν 10 
ἐχίνων τι εἶδος. καὶ τὰ ἄλλα δὲ τὰ συνήϑως γνωριξό- 
μενα, μῆτρα, τέμαχος, σύες, πόδες. μῆλα τῶν Ἕδπε- 
ρίδων, μῆλα τῶν ὡραίων, κυδώνια μῆλα; ὡς" ̓ άριστο- 

48 φάνης. καὶ φαύλια. δὲ, μῆλά. τινα ὠνόμαξον.. * ρῦκα 

τῶν χλωρῶν. τυροῦ τροφαλὶς, τυρὸς χλωρός. τὸν δὲ 15 
ξηρὸν ἰσχνὸν ἔλεγον. ὁ γὰρ ὀξερίας τυρὸς εἴρηται 
μὲν τῇ κωμῳδίᾳ, Σικελικὸν δὲ τὸ ἔδεόμα.. ταρίχη 

Ποντικὰ, ταρίχη Φρύγια, ταρίχη. Αἰγύπτια, 'ταρίχη 
Σαρδῶα, ταρίχη Γαδειρικά. ὡραῖα: τεμάχη, «Ὑκόμ- 
βρων, κεστρίνων, κύβων, ϑυννίδων. ϑύννοι , κολίαι, 20 

σαπέρδαι, λέβιαι, μύλλοι: ᾿ἀφιστοφάνης δὲ χαὶ ταρί- 
χιόν zov λέγει. καὶ οὐδετέρως μὲν τὸ τάριχος" οἱ "At- 
τικοί. Ἴωνες δὲ καὶ “σἰωριεῖς καί τινες τῶν ᾿Δττικῶν 

49 ἀρσενικῶς; ὡς iv Διονυσαλεξάνδρῳ Koavivog. " ὁ δὲ, 
ταρίχους Ποντικούς. καὶ τιλτὸν. δὲ τάριχος, τὸ λεπιδω- 95 
τὸν ἐκάλουν, ὡς Πλάτων ὃ κωμικὸς, καὶ περιιὼν ἅμα, 

τιλτὸν τάριχος ἐπριάμην τοῖς οἰκέται. ᾿Δριστοφάνης 

δὲ, τὸν σαπέρδην ἀποτῖλαι χρὴ, καὶ καταπλῦναι, καὶ 

κατεκπλῦναι, καὶ. διαπλῦναι. ἔξεστι δὲ εἰπεῖν, ἥπατα. σε- 
συκασμένα, ἥπατα συῶν ᾿“σεσυκοτραγηκότων, ἢ χηνείων 80 
ἡπάτων. ἰχϑὺς ἐκ ταγήνου, ἰχϑὺς ἐξ ἅλμης. οὕτω 

δογὰρ ἐκάλουν τὸν τῶν ἰχϑύων ξωμόν. "τρίγλη, σκάρος, 

λάβραξ, μύραινα, κεστρεὺς, χρύσοφρυ, γόγγρος, με- 

λάνουρος, ἀνϑίας, σφύραινα, ἣν καὶ χέστραν ixd- 
λουν. τῶν δὲ κεστρέων τοὺς νήστεις ἐπήνονν. τράχου-85 
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ρος, ξιφίας, &ule, κάλλιχϑυς, δρφός. ἢ TO ᾿Δττικώ- 

τερον, ὄρφως. φάγρος, σχορπίος, κίϑαρος, βατὶς, 
ϑυνὶς, ϑύννος, γλαῦκος, συνόδους, κίχλη, ἔλαψ, κόχ- 
λη, ἕλοψ, σάλπη, γαλεὸς, ἐγχέλυες. οὕτω γὰρ κατὰ ᾿ 

᾿ς δπλῆϑος ἐξέφερον. καίτοι καὶ ἔγχελυν ἔλεγον ἐπὶ τῆς 
᾿ μιᾶς. "ἀφύαι, ψῆτται, μαινίδες, ἀκαλύφη, καρίδες, δι 
μεμβράδες, κωβιοὶ, νάρκη, φυκίδες. τῶν δὲ ἄλλων 
ἰχϑύων τὰ ὀνόματα συνήϑη καὶ γνώριμα πᾶσιν, οἷον 
φάγρος, δελφίς. καὶ τὰ ἄλλα τῶν ἐν ὕδασι. καὶ ἑψη- 

lorQv δὲ Aozdg, εὐτελές τι βρωμάτιον ἦν, eue καὶ 

τριχίας. 

Περὶ τῶν κελύφη καὶ λεπίδας ἐχόντων ἰχϑύων. 

». Εἴποις δ᾽ ἂν ὀστρέων κελύφη, καὶ καράβων ὄσ- 
τραχα, καὶ ἰχϑύων λέπη, καὶ λεπίδες, καὶ λέμματα, 

15xol ἀχάνϑας, καὶ βραγχία, καὶ ἔγκατα, καὶ σάρκας, 
'καὶ κρανίον γλαύκου, ὅπερ εὐδόκιμον ἦν. 

* Περὶ τῶν iv γῇ τρεφομένων κρεῶν, ὀνόματα πετο- 52 
μένων ξἕώων. - 

Knives ἑφϑοὶ, ἀκροχώλια δίεφϑα. καὶ τὰ κρέα, 
90 πλευρία, πλευραὶ, δελφάκια, ἔριφοι, λαγὼ κρέα, λαγῶα. 

καὶ σκελίδες, κίχλαι, κύσσυφοι, σπινίδια, ἀλεκτρυόνες, 

ἀλεκτορίδες, πέρδικες, γέρανοι, χῆνες, νῆτται, περι- 
στεραὶ, φάτται, τρυγόνες, ταοὶ, ἀτταγαὶ, ἀμπελίδες, 

ο ἃς νῦν ἀμπελιῶνας καλοῦσιν. ὄρνιϑες φασιανικοί. 
φοὑπογάστρια, οὔϑατα, ἠτριαῖον δέλφακος, φύσκαι, ἀλ- 
λάντες, χύλιξ, καὶ χολίκια ὕεια, κωλῆνες τεταριχευ- 
μένοι, σχελίδες ὁλόκνημοι, αἵ πέρναι. ἤνυστρον. Ἀξστι 53 
δὲ καὶ γαστρίδιον ἡδυσμένον, ὃ ὃ καὶ τάκωνας ἔνιοι κε- 
fused: οἴονται παρὰ Κράτητι τῷ φρμεκρῇ μόνῳ, καὶ 
Pr εἰρηκότι iv Θηρίοις, οὐκ ἄρ᾽ ἐστὶν οὐδὲν κρέ- 

ἃς, ὡς ὑμεῖς λέγετ᾽ , οὐδ᾽ ὅ τι ἐδόμεσϑα, οὐδ᾽ iE 
ἀγορᾶς, οὐδὲ τάκωνας ποιησόμεσϑ᾽᾽, οὐδ᾽ ὠλλάντας. 

οὗ δὲ οἴονται τοὺς víxGv&g ἐκ ταγήνου κρέας, ἢ 
στέατος τροχοὺς, σὺν ἁλσὶ καὶ ξηροῖς ἡδύυσμασι κο- 

Pollux Fol. 1. 

᾿ 30 



18 VL 4. 

-aivreg. τὰ δ᾽ ἄλλα τῶν χτηνῶν: καὶ τῶν ἐν τοῖς Mn: 
μορίων ὀνόματα πρόδηλα. 

δά "Περὶ πυριέφϑου, ἀσπαράγου, δαφάνου, τᾷ 
τῶν παραπλησίων βοτανῶν. 

'Πύον, πυριάτη. Φιλιππίδης δὲ ἐν «ὐλοῖς καὶ 5 
πυρίεφϑα εἴρηκεν. ἀσφάραγος, ὁ ἀκανϑίας, ὄρμενος, 
ἥμερος ἀσπάραγος. καὶ πᾶν δὲ τὸ ὑπερεξηνϑηχὸς, ὕπερ 

ἐκκεκαυληκὸς καλοῦσιν, ὄρμενον ὠνόμαξον. καὶ τὸ 
“ὑπέρωρόν τι γενέσθαι, ἐξορμενίσαι.: ῥάφαναος ἡ κράμ-. 
βη, ὡς καὶ ᾿Ἱφιστοτέλης ἐν τοῖς περὶ ξώων, οὕτως 10 
εἰπῶν, ῥάφανος, ἣν καλοῦσι τινὲς κράμβην. ᾿ντι- 

φάνης δὲ τὴν δάφανον χαὶ χραμβίδιον λέγει ἐν "Ayooí- 
κῷ, xgaupiocov ἑφθὸν: χάριεν, ἀστεῖον πάνυ. γογ- 

δδγυλίδες. "λέγσύδε" δὲ καὶ γογγύλας. βολβοὶ, τεῦτλα, 

«κολοχύνται. αἵ μέντοι τῶν κρεῶν. μερίδες, ἰδέαν κα- 15 
λοῦνται. τὰ δὲ ὀψίγονα τῶν ὑῶν, μεξάχοιρα-. τὸ "δὲ 
περιφέρεσϑαι τὰς μερίδας περιφορὰν ὁ Ξενοφῶν ὥνό- 
por. τὸ δὲ δέρμα τοῦ χοίρου φορίνην καλοῦσι. τὸ 
δὲ κρέας, ὑεικὸν, ὡς καὶ βοεικόν. τὸ δὲ ὀπτὸν χρέας 
«φλογὶς ἐκαλεῖτο. Ἑρμοῦ δὲ χλῆρος, ἡ πρώτη τῶν 90 
κρεῶν μοῖρα. τὰ μέντοι ϑνησείδια κρέα, καὶ xsvt-o 
βρια ἐκάλουν. ἐπανϑρακίδες τὰ ἐπηνϑραχωμένα ἰχϑύ- 

ὄδδια. "Ἐϊποι δ᾽ ἄν τις, ζωμοῦ καρύκην, καρυκεύματα,. 
“καταχύσματα, ἀβυρτάκην, παροψίδα. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο 
ξωμοῦ εἶδός τι, ἢ ὥς τινες, μάζης, ἢ τὶς παφενϑήκη 25 
QwUov, ὃ οἱ νῦν ἂν εἴποιεν παροψημάτιον. καὶ πάσται 
δέ εἰσι ξωμὸς ἀλφίτων, ὡς Εὔπολις φησὶ, ξωμῶν, 
ἀλφίτων μέτρα. ᾿Αριστοφάνης δὲ φησι, χορδαὶ, φύ- 
(aav, πάσται, ξωμοὶ, χόλιχες. μίμαρκις δὲ, κοιλία, 
cwui ἔντερα, μετὰ αἵματος ἐσκευασμένα. μάλιστα δὲ, 80 

67 λαγωῶν. "ὁ δὲ μέλας καλούμενος ξωμὸς, Δακωνικὸν 
μὲν ὡς ἐπιτοπολὺ τὸ ἔδεσμα. ἔστι δὲ ἡ καλουμένη 

“αἰματία. τὸ δὲ ϑρῖον ὧδε ἐσκεύαξζον. στέαρ ὕειον 
ἑφϑὸν λαβὼν, μετὰ γάλακτος ἐμίγνυ χόνδρῳ παχεῖ. 
-συμφυράσας δ᾽ αὐτὰ χλωρῷ τυρῷ, “καὶ λεκίϑοις ὠῶν, 55 
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καὶ ἐγχεφάλοις. περιβαλὼν συκῆς φύλλῳ, εὐώδει ξω- 
μῷ, ὀρνιϑείῳ ἢ ἐριφείῳ, ἐνῆψεν. ἔπειτα ἐξαίρων; 
ἀφήρει τὸ φύλλον, καὶ ἐνέβαλλεν «εἰ ἀγγεῖον᾽ μέλιτος 
ξέοντος. "καὶ τὸ μὲν ὄνομα τῷ ἐδέσματι προσέθηκε 68 

δτὸ φύλλον. ἡ δὲ μίξις πάντα ἐξ ἴσων δέχεται: "τῶν 
δὲ λεκίϑων πλεῖον ἐπιπηγνύουσι καὶ συνιστᾶσι. - ταῦ- 
τὰ δὲ πάέντα καὶ παρὰ Φερεκράτει. οὐ φαῦλον δ᾽ 
ἴσως παραϑέσϑαι καὶ τὴν Φερεκράτους λέξιν. ὁ 
τ ποταμοὶ μὲν ἀϑάρας καὶ μέλανος ξωμοῦ πλέον 

- διὰ τῶν στενωπῶν τονθορυγοῦντες. ἔῤῥεον. 
᾿ φύσκαι τε καὶ ξέοντες ἀλλάντων τὅμοι i9 
Aet toig: ompes σίξοντ᾽ ἐκέχυντ᾽ — doi 

rod Mo κῶν. 07^ 
Se "ed ἐν δεν τεμάχη μὲν ἐξαατημένα, ^ jr »*69 

καταχυσματίοισι παντοδαποῖσιν εὐτρεπῆ, UC JN t 
15 τεύτλοισί τ᾽ ἐ χέλυα συγκεκαλυμμένα, 

σχελίδες δ᾽ ὁ ἄνημοι πλησίον τακερώταται δῦ 

ἐπὶ πινακίσκων., καὶ δίεφϑ'᾽. ἀχροκώλια c o7 
E ἥδιστον. ἀτμίξοντα, καὶ χόλιξ Boos, ^. 007 
oss Su zÀtvQü δελφάκει᾽ ἐπεξανϑισμένα xi ΨΩ y n 

e WOMbve: ideni ἐπ᾿ ἀμύλων καϑήμενα- 2owruf 
. ἀταρῆνοδὲ y0vügog γάλαχτι μεμιγμένος 00507 ὕἢ 

ài ὑπ ἐν καταχύτλοιρ λεκάναισι καὶ ἀμύλου: τόμους ....60 
eara. st γὰρ ἀνάβραστ᾽ ἠρτυμέναν.. 2200 
— σερὶ τὸ στόμ᾽ ἐπέτοντ᾽ ἀντιβολοῦσαι. μαγαμιεῖων.ν 

95. Αἱ δὲ περιτταὶ. σκευασίαι, ιὀνθυλεύσεις καὶ μόνϑυ- 
λεύσεις ἐκαλοῦντο, ὡς καὶ παρὰ Μενάνδρῳ al ὑπο- 
στάσεις, ξωμὸς παχὺς duvAg πηγνύμενος. ἐκ δὲ βρῶω- 
μάτων ἔστι καὶ τὰ ὄσπρια, ἃ καὶ χέδροπα.. ὠνόμα- 

᾿ς Gov. ἔτνος, qaxij, zog. ᾿᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ πλῆ- 
86 ϑυντικῶς λέγει τοὺς πίσους. "κύαμοι, 01 καὶ - πύανόϊ; 61 
ἀφ᾽ ὧν καὶ τὰ πυανέψια ἑορτή. -χατέρικτα, τκέρχνου, 

ὄρμενοι, σήσαμα, μελίναι, πτισάνη. Κρατῖνος δὲ καὶ - 
χυλὸν πιεῖν εἴρηχεν, ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽ εἴσω, καὶ πιοῦσα 
χυλὸν, ἀναπαύου χαχῶν. ἔλεγον δέ τι καὶ ἐπίπαδτα 

85 λείχειν. ὧν δὲ ἔτνος, καὶ ἐπιπώττοντες ἀλφίτων λεπ- 
Β 9 
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τῶν καὶ ἐλαίου; ἤσϑιον. xal πολφοὶ δέ τι ἐχαλεῖτο, 
μηρύματα. ἐκ σταιτὸς, ἃ xoig. ὀσπρίοιρ ἐνέβαλλον, 
ἀφ᾽ ὧν ἔτι καὶ νῦν. ὀνομάξεται παρά τισι τὸ πολφο- 

62 φάκῃ.. καὶ; ̓ Αφιστοφάνης δὲ τῶν πολφῶν. βνημονεύει, 
πολφοὺς. δ᾽ οὐχ ἦψον ὁμοῦ βολβοῖς. εἴη δ᾽ àv. ἔτ- 5 
vovg ἰδέα χαὶ τὰ χίδρα, γίγνεται δὲ ἐκ πυροῦ yAc- 
Qo), ὃν χιδρίαν ᾿ἀριστοφάνης καλεῖ. ὁ δὲ αὐτὸς καὶ 

παλημάτιον ῥόφημά τι ὠνόμασεν, ἵν᾽ ἐπαγλαΐσῃ τὸ 
παλημάτιον, καὶ μὴ βήττων καταπίνῃ. ἴσως 0^ ἂν εἴη 
ἐκ παιπάλης, 0 ἐστι τὸ λεπτότατον τοῦ ἀλεύρου καὶ 10 

ἀθάρη δὲ, ἔτνος ἐκ πυροῦ. τὰ E συγκεκομμένα. λά-. 
gove y. χνιστὰ ἐκάλουν, ὡς τὰ ἄγρια κιχόρεια, καὶ τὰ 
ἰσχνὰ λάχανα, λεπτὰ λάχανα. οἱ κωμικοὶ δὲ ὠνόμαξον 

οὐτὰ περικόμματα,. καὶ χναύματα. , τὰ δ᾽ αὐτὰ tud vo- 

γαλίσματα. ἀλλὰ τοῦτο ποιητικὸν ἐσχάτων, τῇ 1.15 
T 

63 ων ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ LL. 
Τὰ παρὰ τοῖς. παλαιοῖς ἐδέσματα exóéxue. 

᾿ἸΙστέον δὲ ὅτι παρὰ τοῖς παλαιοῖς "εὐδοκίμουν, 
μύραινα ix πορϑμοῦ, καὶ μύραινα, Ταρτησία; καὶ 
ϑύννος Τύριος, καὶ κεστρεὺς ἐκ Σχιάϑου, καὶ ἔριφος 90 
ix Μήλου, καὶ κόγχαι “Πελωριναί. ὅϑεν ἴσως καὶ αἵ / 

COw$v καλούμεναι Πελωρίδες ὠνομάσθησαν. τεῦτλον ἐξ 
"axons, μαινίδες ἐκ Αιϊπάρας, yoyyvAm ἐκ Μαντι- 
τινείας, ΜΠηϑυμναῖοι κτένες, γαλεὸς ἐκ Ρόδου, ψὴτ- 

τῶι ib Ἐλευσῖνος, ἀφύαι Φαληρικαὶ, τρίγλαι «Αἰξωνι- 25 
καὶ, ἐγχέλυες ἐκ Βοιωτίας, αἱ Κωπαΐδερ, ὡς ix ΖΣικε- 
λίας. αἱ πλωταὶ, καὶ Θασία ἅλμη; καὶ. Θασίαν. ῥαφα- 
viósc, καὶ τυρὸς Κυϑνιός τε καὶ Σικελικὸς, xci “ἅλες 
Τραγασαῖου. λίμνη δὲ αἱ Τραγάσαι Τρωϊκὴ, ἢ πεδίον 

. Ἠπειρωτικὸν,, ἀπὸ Τραγάσου,  ᾧ Rc ptr 
σειδῶὼν τοὺς ἅλας ἔπηξε. ᾿ "mcd dax φῶ apa 

64* Περὶ τοῦ φρύττειν, xul τῶν ἐργαλείων m αὐτοῦ, σκά. 

496, ἡδυσμάτων, καὶ περὶ ἐδεσμάτων. εὐδοκίμων. 

εἰ Εἴποις δ᾽ ἂν καὶ φρύττειν, φρύττουσα, φρύγε- ᾿ 
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τρον, τὸ ἐργαλεῖον. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ κοδομεύειν,, καὶ 
μοδομεύουσα, ἣν κοδομὴν καλοῦσι. καὶ τὸ ἐργαλεῖον, 
κχοδομεῖον, dv δὴ ἐνέφρυττον. ἴσως ἀγγεῖον κέραμε- 
οὖν. καὶ μάττειν δὲ, καὶ μάχτρα, οὗ ἔματτον. καὶ δ᾽ 

σμάττων, μαγεύς. ἡ δὲ μάχτρα καὶ μαγὶς ἐχλήϑη, καὶ 
σχάφη. * Τὰ δὲ ἡδύσματα, ἔλαιον, ὄξος, ὡς Εὔπολις, 65 

οἴνου παρόντος, ὄξος ἠράσϑη πιεῖν. 
τὸ δὲ ὄξος καὶ ἦδος ἐχάλουν. γάρος, ὡς Σοφοκλῆς, 

οὐδ᾽ ἡ τάλαινα δοῦσα ταριχηροῦ γάρου. 
Ιοχαὶ Κρατῖνος, 

ὁ τάλαρος ὑμῖν διάπλεως γάρου. 
λεπτοὶ ἅλες, ὡς ᾿Δριστοφάνης, 
lg ὄξος ἐμβαπτόμενος, ἢ λεπτοὺς ἅλας. 

πέπερι, ὡς "AAstig ἐν “έβητι, οὗ τοῖς ἰάμβοις χρη- 
15 στέον περιειληφόσι πλῆϑος ἐδεσμάτων. τὰ γὰρ τοιαῦ- 

τὰ παρὰ τῶν ἀρχαίων σοὶ πάνυ ληπτέον. 
κὀρϑῶς τὸ πρῶτον uiv λάβ᾽ ἐλϑὼν σήσαμα. 68 
ἀλλ᾽ ἔστιν ἔνδον. ἀσταφίδα κεκομμένην, 
μάραϑρα, ἄνηϑον, νᾶπυ, καυλὸν, σίλφιον, 

40 κορίαννον αὖον, ῥοῦν, χύμινον, κάππαριν. 
; ὀρίγανον, γήτιον, ἄνισον, ϑύμον, σφάκον, 

τότ᾽ αὖ σίραιον, πέπερι, πήγανον, πράσον. 

d δ᾽ dv ix τῶν ἡδυσμάτων καὶ λίτρον. ᾿Αντιφά- 
vig ἐν Λευχάδι, σησάμου, λίτρου, πυμίνου, ῥοῦ, 

45 μέλιτος, ὀριγάνου, βατανίου, ὄξους, ἐλαίου, εἰς ἀβυρ- 
(oXüxqv χλόης. "ἔνια δὲ τῶν ἡδυσμάτων ἐπῃνεῖτο £x 67 
χωρίου; ; ὡς Εὔβουλος iv Γλαύχῳ φησὶ, 

καὶ νᾶπυ Κύπριον, καὶ Σκχαμωνίας ὀπὸν, 
^ xui κάρδαμον Μιλήσιον, καὶ κρόμμυον 

(80. Σαμοϑράκιον, καὶ καυλὸν ἐκ Καρχηδόνος, 
καὶ σίλφιον, ϑύμον τε τῶν “γμηττίων. 

τοῦ μέν TOL σιλφίου τὸ μὲν σπέρμα καλεῖται μαγύ- 
δαρις, ἡ δὲ δίξα σίλφιον, τὸ δὲ φυτὸν καυλὸς, τὸ δὲ 
φύλλον μάσπετον. καὶ ἕτερον δέ τι ἥδυσμα ἐοικὸς 

βὐσιλφίῳ, ἧττον δὲ δριμὺ, ἐχαλεῖτο μαγύδαρις.᾿ “μίνϑα 68 
δὲ, ἢ μίνϑη, τὸ καλούμενον ἡδύοσμον, ὕπερ ὠνομά- 
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69u. φασὶν ἀπὸ Miv9ov. ἣ δ᾽ ἦν Πλούτωνος παλλα- 
κὴ, εἰς τοῦτο τὸ φυτὸν μεταβαλοῦσα. μέμνηται τῆς 
μίνϑου. Κρατῖνος ἐν τοῖς Νόμοις, τυρῷ καὶ μίνϑῃ 
παφαλεξάμενος xui ἐλαίῳ. εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τῶν ἡδυσ- 
μάτων καὶ τὰ ὑποτριμμάτια, ἃ καὶ καταχυσμάτια.5 
καὶ σκόροδον, καὶ σκοροδάλμη, καὶ ὀξάλμη, ὡς Κρα- 
τῖνος ἐν ᾿Οδυσσεῦσι, 

69 Ἐφρύξας, ἑψήσας, κἀπανϑρακίσας, ὀπτήσας, 
εἰς ἅλμην τε καὶ ὀξάλμην, κὦτα σκοροδάλμην 
χλιαρὸν ἐμβάπτων, ὃς ἂν ὀπτότατός μοι ἁπάν-1ὸ 

TOV . 

ὑμῶν φαίνηται κατατρώξομαι, ὦ στρατιῶται, 
ὁ δ᾽ ᾿Ζριστοφάνης ἐν τῷ Γήρᾳ λέγει, ὀξωτὰ, σιλφιωτὰ, 
βολβὸς, τεύτλιον, περίχομμα, ϑρῖον, ἐγχέφαλος, ὀρί- 
γανον. Εἴη δ᾽ ἂν προσῆκον τοῖς ἡδύσμασι xol ὁ 
x&vàvAog ἐξ ἀμύλου, καὶ τυροῦ, καὶ γάλακτος, καὶ 15. 

70 μέλιτος. “χαὶ ἡ ματύλλη, Μακεδονικὸν εὕρεμα, δίψους 

ἐγερτικὸν βρῶμα, ᾧ ἐχρῶντο μεσοῦντος τοῦ πότου. 
καὶ ὁ μυττωτὸς, τρίμμα ἐκ σχορόδων δριμύ. Πολλὰ 
δ᾽ ἂν εἴη τῶν περὶ τὴν ἡδυντικὴν σκευασίαν ἀνεξευ-᾿ 

4 

ρεῖν ix τῶν ὀψοποιητικῶν συγγραμμάτων, llavro-920 
λέοντος, καὶ Μιϑαίχου, καὶ Ζωπυρίνου, καὶ Σόφω- 
vog, καὶ Ἡγησίππου, καὶ Παξάμου, καὶ ᾿Επαινέτου. 

71 συναριϑμοῖτο δ᾽ ἂν τούτοις Ἡρακλείδης τε ὁ Συρα- 
κούσιος, καὶ Τυνδάριχος ὃ Σικυώνιος, καὶ Σιμωνα- 
χτίδης ὁ Χῖος, καὶ Γλαῦκος ὃ “οκρὸς, ὀψοποιητικῆς 25 
πραγματείας σοφισταί. ἐκαλοῦντο δὲ καὶ οἱ ἅλες 
ἡδυντῆρες, διὰ τὸ ἡδύνειν. καὶ τοῦτο ἀρτύειν ἔλεγον. 
φυλλάδας δ᾽ ἐκάλουν τὰ χλωρὰ ὑποτρίμμᾶτα. τὸ δ᾽ 
ἐπὶ πᾶσιν ἐπιφόρημα, τύβαριν οἱ “ωριεῖς ἐκάλουν. 
ἦν δ᾽ iv ὄξει σέλινα. 30 

"à *KEODAAAION IA. 
: "Agrov ἰδέαι. 

Ἐπεὶ δὲ τῶν χωρὶς ἄρτου βρωμάτων ἐπιμνη- 
σϑέντες ὑπηνέχϑημεν εἰς τὰ σὺν ἄρτῳ ἐσϑιόμενα, 
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οὐδὲν dv κωλύοι καὶ τὰ τῶν ἄρτων εἴδη συναγαγεῖν. 
οἱ μὲν ydg χριβανῖται, οἱ δὲ ὀβελίαι λέγονται. κόλ- 
λικες, κόλλαβοι, ναστοὶ, ἄμυλοι, κολλύραι, ξυμῖται, 
σησαμῖται, χαρίσιοι, καχρυδίαι. οἱ δέ εἰσι φαυλότε- 

ὅροι, πιτυρίαι. εἴποι δ᾽ ἄν τις καὶ ἄρτον πύρινον, 
πρὸς τὸν ἐκ κριϑῆς διαιρῶν. *oí δὲ σιτάνιοε ἄρτοι, 78 
ἐκ τῶν σιτανίων πυρῶν, οἵ εἰσιν οἵ τετράμηνοι. τή- 
τειον γὰρ τὸ ἐπέτειον. τὸ μέντοι χαρίσιον, πλακοῦντα 
εἶναι λέγουσιν. αὔανος δὲ ἄρτος, ἐγγυτέρω πλακοῦν- 

10 rog. «Αἰγύπτιοι δὲ τοὺς εἰς ὀξὺ ἀνηνεγμένους ἄρτους 
καλλιστεῖς ὠνόμαζον. ὡς ὀρίνδην τινὰ ἄρτον Αἰϑίο- 
πες, τὸν ἐξ ὀρινδίου γιγνόμενον, 0 ἐστι σπέρμα ἐπι- 
χώριον, ὅμοιον σησάμῳ. ὁ δὲ ὀρϑοστάτης, ἱεροῦ ἄρ- 
του τι εἶδος. "τὸ δὲ ἐργαλεῖον ἐν ᾧ τὰ ἄλευρα διε-74 

15 σήϑετο, τὸ μὲν ἐκ σχοίνων πλέγμα, κόσκινον. εἰ δὲ 
τῷ κοσχίνου κύχλῳ ἀντὶ τοῦ σχοίνου λινοῦν τι σιν- 
δόνιον εἴη ἐξηρτημένον, ὡς ἀκριβέστερον τὸ ἄλευρον 
καϑαίροιτο, ἀλευρότησις ἐκαλεῖτο. ἡ δὲ ἐξ ἐρίου, κρη- 
σέρα. ἔνϑα δὲ ἐπλάττοντο οἱ ἄρτοι, πλάϑανον. ὁμοίως 

φοκαὶ δι᾿ οὗ ἐπλάττοντο. εἴρηται δὲ καὶ σεμίδαλις πα- 
ράτε Μυκούργῳ τῷ ῥήτορι καὶ πολλοῖς τῶν κωμῳδο- 
διδασκάλων. * Στράττις δὲ "xal τὴν γενικὴν εἴρηκε 76 
σεμιδάλιδος. ἀπὸ δὲ ναστῶν, ὁ ναστοφάγος, καὶ τὸ 

ψΨαστοφαγεῖν, καὶ ὁ ναστοκόπος παρὰ Πλάτωνι τῷ 
φοχωμικῷ. μᾶξαι δὲ, «b μὲν ἱεραὶ, ἀμφιφῶντες μὲν, ἃς 

ἔφερον εἰς Μουνυχίας Ἀρτέμιδος, δᾷδας ἡμμένας πε- 
φιπήξαντες. ὀβελίαι δὲ ἄρτοι, οὗς εἰς Διονύσου ἔφε- 
ρον oí καλούμενοι ὀβελιαφόροι, ἐκ μεδίμνου ἑνὸς, ἢ 
δυοῖν, ἢ τριῶν τὸ μέγεϑος, δι᾿ ὀβελίσχων τινῶν εἰρ- 

Soyuévovg, ἀφ᾽ ὧν καὶ τοὔνομα. πέλανον δὲ κοινοὶ 76 
πᾶσι ϑεοῖς. κέχληνται δὲ ἀπὸ τοῦ σχήματος, ὥσπερ 

ὁ βοῦς. πέμμα γάρ ἔστι, κέρατα ἔχον πεπηγμένα, 
προσφερόμενον "AzóAAovL, καὶ ᾿Δρτέμιδι, καὶ Ἑκάτῃ, 

καὶ Σελήνῃ. μελιττοῦτα μέντοι, Τροφωνίῳ, καὶ ἀρε- 

356750, xci ὑγίεια ὁμοίως. καὶ ydg ὑγίεια μάξης ἐστὶν 
εἶδος. αἷς δὲ οἱ ἄνθρωποι χρῶνται μάξαις, τούτων 
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τὰ ὀνόματα, ἄνϑεμα, ϑριδαχίνη, φύστη, οἰνοῦττα, 
ἐφίερος, δάνδαλις, λωλωδιακόνιον, τριπτὴ, ἀμεμώνη, 

77 καρδάμη. *xcl βήρηκες δὲ, μᾶξαί εἰσι μεμαγμέναι, 

διηϑημένων τῶν ἀλφίτων. αἵ δὲ. δανδαλίδες, πεφρυ-". 
γμένων κριϑῶν. καὶ πρόχωνα, καὶ προκώνια, τὰ ἐξδ᾽ 

ἀφρύχτων χριϑῶν ἄλευρα. Τῶν δὲ πλακούντων εἴδη, 

ἄμης, ἀμητίσκος, πυραμοῦς, σησαμοῦς, ἔγχυτος, Ev- 
ὥρυα, στρεπτὴ νεήλατα, κοτυλίσκος, φϑόϊς, καὶ φϑοῖ- 
δια ἐπίχυτος, ϑρυμματίδες. ἦν δὲ καὶ χρηπὶς ἐξ ἀλεύ- 
ρου, καὶ μέλιτος, 3) ἐνέκειντο ὠμπελίδες τινὲς ἢ συ-10 
καλίδες ὀπταὶ, ὧν βρωθεισῶν, τὴν κρηπῖδα ξωμῷ 
ὀρνιϑείῳ ἐνθούψαντες, ἤσϑιον. ἐκαλεῖτο δὲ καὶ στε- 

γ8γανὴ ϑρυμματίς. "εὐδόκιμοι δὲ καὶ ob Σάμιοι πλα- 
κοῦντες, καὶ οἵ Φιλοξένιοι, τοῦ Δευκαδίου Φιλοξέ- 
vov τὸ εὕρημα. ναστοὶ δὲ οἵ αὐτοὶ καὶ σαχτοὶ κα- 15 
λοῦνται. κῶνος σὺν ἀσταφίσι καὶ ἀμυγδάλαις, ἅπερ 
τριφϑέντα xal μιχϑέντα ὀπτᾶται ἅμα. ὁ δὲ ἐχῖνος, 
νησιωτικὸς πλακοῦς, ἄμητι προσεοικώς. ὃ δὲ ἐσχαρίτης 
Ροδιακὸς, μεϑόριος ἄρτου καὶ πλακοῦντος. Προσα- 
ρυϑμητέον δὲ τούτοις καὶ τὰ ἄλφιτα. οὐκ οἶδα εἶ καὶ 90 
τὰ ἴτρια καὶ τοὺς ταγηνίας. εἰσὶ δὲ οἵ αὐτοὶ ταῖς 

70 ἐγκρίσι. * Ταγηνίας ἤδη τεϑέασαι, χλιαροὺς, σίξοντας 
ὅταν αὐτοῖσιν ἐπιχέῃς μέλι, Κράτητος ἡ λέξις. τῷ δὲ 
ταγηνίᾳ κατὰ τοῦ ταγήνου χυϑέντι, ἐπεχεῖτο τυρὸς, 
ἔλαιον, μέλι, σήσαμα. ὠνομάξετο δέ τινα καὶ πηνία, 25 
ἃ τοῖς πλακοῦσιν ἐπετίϑετο, προσεοικότα πηνίοις. λευ- 
xà δ᾽ ἦν τὴν χρόαν. τὰ δὲ ἐπιδορπίσματα 'Δριστο- 
φάνης μὲν ἐπιφορήματα καλεῖ. ὥστε εἴη ἂν καὶ τὸ 
ἐπιδορπίξεσϑαι, ἐπιφορεῖσϑαι. ἦν δὲ τρωγάλια, μυρ- 

80 τίδερ, κάρυα, μέσπιλα, ἃ καὶ ὅα καλεῖται. " καὶ τοῦ-80 
vo τοὔνομά ἔστι παρὰ Πλάτωνι, ὡς παρὰ Aoyuóyo . 
ἐκεῖνο. κόκκον ῥδοᾶς. καὶ οὕτω μὲν ὁ καρπός. τὸ δέν- 
δρον δὲ, jou. εἴποις δ᾽ ἂν χαὶ κοχκίδαι ῥοιὰν κατὰ" 
᾿ἀριστοφάνην, 

: ὀξυγλυκίαν τ᾽ ἄρα κοκκιεῖς δοάν. ΠΥ 

τουτὶ δὲ τὸ ἰαμβεῖον ᾿Δριστοφάνης οὐκ ἴδιον ὃν εἴ- 
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ρήκεν, dài ὡς «Αἰσχύλου. ἀμυγδάλαι. κάρυα Περσικὰ, 
ἃ νῦν βασιλικά. "ἰσχάδες χελιδόνιοι, αἵ ᾿ἀττικαὶ, αἱ 81 
καὶ χελιδόνες καλοῦνται. καὶ ἄλλαι ᾿Αμφαριστέως, καὶ 
Φιβαλέως, καὶ βασιλέως, καὶ Κορωνέως. καὶ προχρί-. 

5 δες, καὶ ὄξαλοι. καὶ βαγινδάριοι δὲ, αἵ ἱῬΡοδίαι. καὶ 
παλάσια, ἃ καὶ Κρατῖνος ἰσχάδα κοπτὴν καλεῖ. τὰ 

δὲ οὔπω πέπειρα τῶν GUxcov οἰκάδες καλοῦνται πα- 

ρὰ Μάκωσι, καὶ φήληκες παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις. ἄπιοι, μῆ- 
λα, ὔὕχναι, ἀχράδες, ἀσταφίδες. τῶν δὲ ἄλλων δῆλα 

τοτὰ ὀνόματα. "σταφυλαί. καὶ. τούτων τὰ ὀνόματα, gà 
ἐλαιοσάμμαξις, φοινικοβάλανος, Κρητικὴ, “Μελινέως, 
ΜΜεϑυσέως, Χαιρενέως, Φϑισία, Κρῆσσα, Σύρα, 'Po- 
δία. “υβυσσὼ ᾿Δπράμνειος, ᾿Δλωπεκέως, Κορωνέως, 
“ημνία, Βυβλία, Νικοστρατία, Χαρόπη, Οἰνόπη, Πελ- 

16λαία, Περγαῖα, Πελμηρὶς, Πετραία, Σαμία, Σωχὶς, 
ἢ καὶ Αἰγυπτία, Τορνία. 

.*K EGO 44410 NN IB. 83 

Περὶ τραπεζῶν, καὶ ἀγγείων τῶν iv ταῖς τραπέξαις. 
περὶ μαγειρικῶν σκευῶν, xai μαγείρου. περὶ 

20 ἀρίστου, δείπνου, καὶ δόρπου. 

Ἦσαν δὲέ τινες πρῶται τράπεξαι, καὶ δεύτεραι, 
καὶ τρίται. καὶ τρίποδες μὲν , ἐφ᾽ ὧν ἔχειντο. καὶ ἔστι 
τοὔνομα παρ᾽ Ἡσιόδῳ, καὶ ἐν Τελμισσεῦσιν ᾿Δριστο- 
φάνους. αἱ δὲ ἐπιτυϑέμεναι, καὶ αἰρόμεναι τράπεξαι, 

$5às vóv μαγίδας χαλοῦσιν. ἔστι μέντοι xai τὸ πῆς μα- 
γίδος ὄνομα παρὰ Σοφοχλεῖ ἐν χρήσει, τὰς Ἑ καταίας 
μαγίδας δόρπων. "τούτων δὲ τὴν εὐρύτητα Ὅμηρος 84 
ὑποδηλοῖ εἰπὼν, 

ἐτίταινε τραπέξας. 

β 

β 

onda 0b ἐχάλουν χαὶ τὰ σιτία τὰ ἐπ᾽ αὐτῶν τι- 
L ϑέμενα. τὰ δὲ ἀγγεῖα τὰ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν κοινῇ 

μὲν τεύχη ἐρεῖς ἀργυρᾶ καὶ χρυσᾶ. καϑ᾽ ἕχαστον δὲ, 
᾿οὗς μὲν δίσκους καλοῦσιν, ἐρεῖς xUxAovg ἀργυροῦς, 
ἢ χεύματα ἀργυρᾶ, ἢ πίνακας, ὥσπερ τὰς AefixAag . 
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ὀνομαξομένας, πίνωκας κοινούς. καὶ τοὺς ἐλάττους, 
πινακίσχους. καὶ πίνακας χρεῶν, καὶ πινακίσχους 

85 ἰχϑυηφούς. "Τὰ δὲ τῶν ἡδυσμάτων ἀγγεῖα, ὀξίδας 
μὲν, εἰς ἃ καὶ τὸ ὄξος ἔνεστιν. ἐμβάφια δὲ, καὶ λε-. 

κάρια, καὶ λεκάνια, καὶ τρυβλία, καὶ ὀξύβαφα, ἐνδ᾽ 
οἷς τὰ ἡδύσματα, ἢ βρώματα. ὀξύβαφα δὲ ἐκάλουν 
πάλαι καὶ τὰ ὑποδεχόμενα τὰς λάταγας. τὰς δὲ κα- 
λουμένας πατέλλας, λεκανίδας ὀνομαστέον, εἰ καὶ ἐξ 
ἀργύρου εἶεν. Θεόπομπος μὲν γὰρ ὁ κωμικὸς εἴρη- 

86xcv ὀρνίϑων λεκάνην. "᾽Δριστοφάνης δὲ Asxavic-10 
κην. ἀλλαχοῦ δὲ λεκάνην. καὶ ἄλλοϑι, καί μοι Agxá- 
viov τῶν λαγώων χρεῶν. Ταῦτα δὲ ὅσα κατὰ φιά- 
λας ἀνεπέπτατο, καὶ κάναστρα καλούμενα, εὑρεῖν ἔστι 
παρὰ Νικοφῶντι τῷ κωμιχῷ, ὡς καὶ παρὰ Κρατίνῳ, 
βαλάνων ἄβακα. τὸ δὲ νῦν κανίσκιον, κανήτιον ἐκά- 16 

87 Aovv. ὡς καὶ τὸ λίκνον, κάνητα. " μαξζονόμια δὲ, xoi- 

λοι μεγάλοι πίνακες, ἐφ᾽ ὧν ci μᾶξαι διενέμοντο. ξύ- 
λινοι δὲ ἦσαν. Μυστίλη μὲν οὖν ἐστι ψωμὸς κοῖλος, 
ἔτνος, ἢ ξωμὸν βαϑυνϑείς. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ μυατιλή- 
σασϑαι λέγουσιν. ἐμοὶ δὲ καὶ τὴν καλουμένην νέγλαν 20 
μυστίλην ἥδιον καλεῖν, ἢ νίγλαν. καίτοι ἐν ᾿4λεξάν- 
δρου πρὸς τὴν μητέρα ἐπιστολῇ μέμνημαι ἐν ἄλλοις 
ὄκεύεσι χαὶ τὸν μύστρον εὑρών. τὸ δὲ κοχλιάριον 
καλοῖς ἂν μυστιλάριον, ἢ κοχλιώρυχον. 

88 *KEOAAAION II. 25 
ἡΜαγειρικὰ σκεύη, καὶ μαγείρων ἔργα, καὶ 

ἐργαλεῖα. 

Τὰ δὲ τοῦ μαγειρίου σκεύη, χύτρας, λοπάδας,Ἠ 

μολιβδοδέτους ἐσχάρας, ἰχϑυοπτίδας, ὀβελοὺς, βου- 
πόρους, ὀβελίσκους, τάγηνον, κρεάγραν, ἣν καὶ &g-90 
πάγην ἐκάλουν, καὶ λύκον, καὶ ἐξαυστῆρα. καὶ τὸ ἔξε- 
λεῖν, τὸ ἐξαῦσαι. τορύνην, ἣν καὶ εὐέργην ὠνόμαζον, 
καὶ ἐόργην. καὶ ἐοργῆσαι, τὸ τορυνῆσαι. ξωμήρυσιν, 
ἐτνήρυσιν, λέβητας, χαλγεῖα, κριβάνουςς βαύνους ἴπ- 

89vovg, πυραύνους. "ἔστι δὲ ἀγγεῖα, olg τοὺς ἐμπύρους 35. | 
| 

| 
| 
1 
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ἄνθρακας κομίξουσιν, ἐσχαρίδας, ἱπνολεβήτιον, 9ερ- 

μαντῆρα, χυτρόγαυλον, ἠϑμὸν, κοπίδα, μαχαίρας, δο- 
οἶδας, αἷς ἔδερον, ἢ ἐφ᾽ ὧν. ἴσως δὲ καὶ τυρόχνη- 
στιν, ἣν κύβηλον καλοῦσιν. ὃ δὲ νῦν τηγανοστρόφιον, 

5 οἵ πάλαι, λίστριον. πρατευτήριον δὲ, σιδήρειον e ᾧ τοὺς 
ὀβελίσκους ἐπετίθεσαν, πρὸς τὴν τῶν κρεῶν ὄπτησιν. | 
ἀφ᾽ οὗ ἴσως καὶ Ὅμηρος εἴρηκε, 

κρατευτάων ἐπαείρας. 

πἔστι δὲ δὴ ἀλετρίβανος, ὁ καὶ δοῖδυξ, ἄβαξ, τὰς δὲ 90 
τοτοῦ δοίδυκος ἐν τῇ ϑυείᾳ περιαγωγὰς, περιαμφίδας 

Εὔπολις κέκληκε. καὶ μὴν καὶ τάδε, ϑυεία, κάρδοπος, 
ξάνιον, ἢ ἐπίξηνον, ὃ ἡ νέα κωμῳδία ἐπικόπανον κα- 
Asi. τὸ δ᾽ αὐτὸ παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ἐλεὸν ἐκαλεῖτο. 
ἄβαξ, ἀβάκιον, κακάβη, πατάνιον, πάτανον, ἢ πα- 

15Tdvy. οὕτω γὰρ Σώφρων εἴρηκε, πατάνα αὐτοποίη- 
. τὸς. ὥστε καλοῖτ᾽ ἂν πατάνη. καὶ Ἐπίχαρμος δὲ 
τὴν ἔγχελυν πατάνεψιν εἴρηκεν. εἴη δ᾽ ἂν ἡ πατάνη, 
λοπάδιον ἐκπέταλον, ὃ νῦν ἴσως ἀπὸ τούτου καλοῦσι 
πατέλλιον. "καὶ ἐχῖνος δὲ, χύτρας εἶδος ἦν. μέμνηται 91 

90 δὲ ̓δριστοφάνης καὶ χρεωστάϑμης. Τὰ δὲ τῶν μαγεί- 
ρῶν ἔργα, ἀφεῦσαι, εὖσαι, καϑῇραι, κόψαι, τεμεῖν, 
διατεμεῖν, δαχίσαι, ἑψῆσαι, ὀπτῆσαι, ἀπανϑρακῶσαι, 
μάξαι, διηϑεῖν, διαττᾶν, ἀποβράττειν, τρίβειν ἐν 9v-- 
eiie , 'ταϑεύειν, ἡδύνειν, GQTUELV , σχευάξειν, ὀνϑυ- 

φ5λεύειν. τάχα δὲ καὶ τὸ καπνίζξειν εἴποις ἂν im αὐτῶν, 
ὡς καὶ Ζημοσϑένης εἰπῶν, καπνίξειν ὀψοποιουμένους 
τοὺς παῖδας. εὔστραι δὲ οἵ βόϑροι ἐχαλοῦντο, ἐν οἷς 

εὔεται τὰ χοιρίδια. τὰ δὲ ἐγκαύματα, εὔσανα. ὡς τὰ 
ξύλα, καύσιμα. 

80 *KEOAA4AION I4. 
Περὶ τοῦ κατὰ χειρός. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ κατὰ χειρὸς ὕδωρ συμποτικὸν 

ἦν, χέρνιβα μὲν τὸ ὕδωρ Ὅμηρος καλεῖ. πρόχουν δὲ, 

τὸ ὑδροφόρον ἀγγεῖον. λέβητα δὲ, τὸ ὑποδεχόμενον. 
$56) δ᾽ ἂν καὶ προχοΐδιον εἴποις τὴν πρόχουν, καὶ λε- 

92 



28 VL. 93. 

βήτιον ϑάτερον. καὶ τὸ συναμφότερον, ὡς Εὔπολις, 
χειρόνιπτρον. καὶ κρητήριον δὲ, τὴν ἐπίχυσιν. καὶ ἐπι- 
πρῆσαι, τὸ καταχέαι. καὶ νίψασθαι μὲν, τὸ πρὸ τῆς 
τροφῆς᾽ ἀπονίψασϑαι δὲ, τὸ μετὰ τὴν τροφήν. ὅπου. 
δ᾽ ἐστὶν, ἀπομάξασϑαι, ἐναπομάξασϑαι, ἀποψήσα- 5 

93 σϑαι. "τὸ δὲ ἐχμαγεῖον, καὶ χειρόμακτρον ἂν προσδεί- 
ποις. oi δὲ πάλαι ταῖς καλουμέναις ἀπομαγδαλιαῖς 
ἐχρῶντο, cl ἦσαν τὸ ἐν τῷ ἄρτῳ μαλακὸν καὶ σται- 
τῶδες, εἰς ὃ ἀποψησάμενοι, τοῖς κυσὶν αὐτὸ παρέ- 
βαλλον. ὅϑεν καὶ “ακεδαιμόνιον κυνάδα τὴν ἀπυ- 
μαγδαλιὰν καλοῦσιν. ὑποδηλοῖ δὲ καὶ “Ὅμηρος, 

ὡς δ᾽ ὅταν ἀμφὶ ἄναχτα κύνες δαίτηϑεν ἰόντα. 
σαίνωσ᾽, αἰεὶ γάρ τε φέρει μειλίγματα ϑυμοῦ.. 

94 *KEOAAAION IE 
Περὶ τῶν χκαϑαιρόντων τὸ συμπόσιον. 

Σπόγγοις δὲ καὶ σπογγιαῖς χκαϑηράντων οἱ ὑπη- 
piro, πάντα τὰ λείψανα τῆς τροφῆς, τὰ ἐπὶ τοὔδα- 
φος ἀπεῤῥιμμένα, οἷον φυλλία. τὰ δὲ τῆς ϑοιδαχί- 
νης φύλλα οὕτω καλεῖται. καὶ κογχυλίων, κόχλους. 
καὶ ὀστρέων, κόγχυς. καὶ ἰχϑύων, λέπη. καὶ καρά- 

βων, ὄστρακα. καὶ κρεῶν, ὀστᾶ. xci ὀπώρας, μίσ- 
xovg, ἃ καὶ χορήματα κλητέον. παῖς ἐκκορείτω, πα- 
θακορείτω, καϑαιρέτω, καλλυνέτω, σαιρέτω, κορή- 
990 ἢ καλλύτρῳ. σάρον γὰρ ὡς ἐπιτοπολὺ τὸ ἐν τῇ 

10 

15 - 

20 

ἅλῳ ἐκάλουν. ὡς τὸ ἐν τοῖς ἀλφίτοις, μυλήκορον. 25 

συναϑροιξέτω δὲ εἰς ἄῤῥιχόν τινα, ἢ κόφινον, ἢ 
σπυρίδα, ἢ σπυρίχνιον, ἢ φερνίον. ἐκαλεῖτο δ᾽ οὕτω 
ἡ ἰχϑυηρὰ σπυρίς. 

οὔ *KEOAAAION Ig. 
᾿Εχπωμάτων ὀνόματα. ἐς fid 80 

Οἱ δὲ οἰνοχόοι τὰ ἐκπώματα ἐχπλυνόντων. vt 
καὶ διανιπτόντων, καὶ κλυζόντων, καὶ καθαιρόντων. 
xui τὰς φιάλας ἐπὶ τῶν δακτύλων ἄχρων ἐχέτωσαν, ἡ 
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προσφέροντες τοῖς συμπόταις εὐλαβῶς. τὰ δ᾽ ἐκπώ- 
ματα, καὶ ποτήρια ἄν τις εἴποι. τὸ γὰρ δέπας καὶ 
κύπελλον ποιητικά. Τὰ δὲ τούτων εἴδη, κύλικα, κυ- 
λίσκην, φιάλην, ἀγκύλην, φιάλην λεπαστὴν, κυμ- 

5iov, ἡμίτομα, χαλκόστομα, μαστοὺς, καρχήσιον. " καὶ 96 
᾿(Θηρίκλειον μὲν, xvi κάνϑαρον, ἀπὸ τῶν ποιησάντων. 
᾿Αντιγονίδας δὲ, καὶ Σελευκίδα, καὶ Ροδιάδα, ἢ 'Po- 
διακὰ ; ἀπὸ τῶν χρησαμένων. ἀμφίϑετον δὲ φιάλην, 
ὡς Ὅμηρος, καὶ χρύσεον ἄμφωτον, ἀπὸ τῶν σχημά- 

τότων. τὸ δὲ μόνωτον, κοτυλίσχος ὠνομάζετο. καλοῦν- 

ται δὲ καὶ ἡδυπότιδες αἱ ἱΡύδιαι, ὃῖνοι, ῥυτὰ, σκύ- 
ot, aórvAog. . ET κόνδυ, Καππαδοκικὸν, καὶ Βησια- 

«Ov. Περσικὸν δ᾽ ἦν τὸ ἔχπωμα, ὡς κώϑων Δακω- 

νικόν. *roU δὲ κώϑωνος αἱ ἑκατέρωθεν πλευραὶ, ὥσ- 97 
1όπερ xci τῆς χύτρας, ἄμβωνες καλοῦνται. ἔστι δ᾽ εἰ- 
., πεῖν καὶ φιάλας Μυκιουργεῖς, καὶ δικέρας, ἢ δίκρου- 
"yov ῥυτόν. tÓ δὲ κισσύβιον, κισσὸς περιέϑει, ἀφ᾽ οὗ 

καὶ τὸ ὄνομα. τὸ δὲ ἄλεισον τὸ “Ὁμηρικὸν μέγα ἦν 
ἔχπωμαν κληϑὲν ἐκ τοῦ ἅλις πιεῖν, ὡς y ἄμυστις. καὶ 

Ξογὰρ. τοῦτο οὐ μόνον τὴν ἀϑρόαν. πόσιν, ἀλλὰ καὶ 

Lloas σχῆμα δηλοῖ. καὶ ᾿ἀσάμινϑος δὲ ποτήριον 
ELE Mi. 9s Ὅμηρός τε μηνύει, Τηλεμάχου διδόντος 

Μενέλεῳ, QU' ἀσαμίνϑους. "καὶ Κρατῖνος iv Χείρο- 98 
σιν, ἐξ. ἀσαμίνϑου κύλικος λείβων. κυλίσκιον δὲ, 7 

25 uxo κύλιξ. ἡ γὰρ κύλιχνος, πυξίς ἐστι. χρυσὶς δὲ, 
καὶ doyvols, φιάλαι μὲν Gugo. τοὔνομα δὲ ix τῆς 
ὕλης ἔχουσι. μεσόμφαλοι δὲ φιάλαι, καὶ βαλανιόμφα- 
Aot, τὸ σχῆμα προσηγορίαν ἔχουσι. χρυσόμφαλοι δὲ, 
τὴν ὕλην, ὡς αἵ Σαπφοῦς. χρυσαστράγαλοι. βομβυ- 

80 ig. δὲ, τὸ στενὸν ἔχπωμα καὶ Ῥϑομβοῦν ἐν τῇ πό- 
62, ὡς ̓ Αντισϑένης iv Προυρεπτικῷ. "τὸ δὲ ποτή- 99 

τ ριον. Ἴων ἐχάλεσεν. ἔστι δέ τι καὶ ὁ κότυλος Ζιονυ- 
᾿ σιακὸν ἔχπωμα, ὥσπερ, καὶ ὁ κοτυλίσχος. ὁ δὲ vu- 
κτὴρ πολυθφύλλητος, ὃν καὶ Oivov ἐχάλουν. ἐν ᾧ 

353v ὃ ἄκρατος. oí πολλοὶ δὲ, ἀκρατοφόρον αὐτὸν κα- 
λοῦσιν. οὐ μὴν ἔχει πυϑμένα, ἀλλ᾽ ἀστραγαλίσχους. 
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καὶ γευστηρίου μὲν ᾿Δριστοφάνης μέμνηται, μάνου 
δὲ Νίκων ἐν Κιϑαρῳδῷ, πατριώτιδα μάνην, λαβὲ 
κεραμεοῦν ἁδρὸν, χωροῦντα κοτύλας πέντε ἴσως. ὀλ- 

100 χαίου δὲ "4vríoyog. "ἔστι δὲ ὀλκαῖον, ἐν ᾧ τὰ ἐκπώ- 
ματα ἐναπονίπτουσιν. Αἰγινήτας δέ φησιν Ἡρόδοτος 5 
πίνειν ix χυτρίων ἐπιχωρίων. ᾿Δριστοφάνης δέ που 

ἔφη, ἐπίνομεν ἐξ valivov ἐκπωμάτων. ἡ δὲ μετανιπ- 
τρὶς, κύλιξ ἐστὶν, ἣν μετὰ τὸ ἀπονίψασθαι ἐλάμβα- 

.4ov. τὸ δὲ ὄνομα οὐ τοῦ κατὰ τὸ ἔχπωμα σχήματος, 
ἀλλὰ τῆς τάξεως. ἦν δὲ καὶ ὑγίεια ἱερὰ, ὥσπερ ww 10 
«diog σωτῆρος κρατὴρ, ἱερὸς ἦν. ἀγαϑοῦ δὲ δαίμονος, 
ὁ μετὰ τὰς Ξραπέξας ἄκρατος. καὶ Ἑρμῆς, " τελευ- 

ταία πόσις. ὅϑεν καὶ “Ὅμηρος, 

τῷ πυμάτῳ σπένδεσκον. 

105 ^ ^ *KEOAA4A410N IZ — 
Περὶ ἀρίστου, δείπνου, καὶ δόρπου. 

15 

Τὸ δὲ σύμπαν, ἄριστον, ἀριστῆσαι, ἠρίστησα, x 
συνηρίστησα, ἀριστοποιούμενοι. «cl τὸ Μενάνδρου 

δρᾶμα Συγαρισεϑοαῖί. χαὶ ὁ παρὰ Ξενοφῶντι. ἀνάρι- 
ὅτος. χαὶ πάλιν, δεῖπνον, δειπνῆσαι, δειπνοποιῆσαι, 90 

ἐδείπνησα, συνεδείπνησα. καὶ τὸ σύνδειπνον παρὰ 
“ΖΙημοσϑένει, καὶ τὸ περίδειπνον, καὶ ̓ παραδεδειπνῆ-. 

102 σϑαι. "δειπνοφύρος δὲ παρὰ “υσίᾳ, καὶ δειπνοφορία | 
παρὰ ᾿Ἰσαίῳ. ἀριστόδειπνον δὲ “Μίνανδρος, εἴρηκε. καὶ 
ἄδειπνον ὁ αὐτὸς ἐν ᾽Οργῇ. oí δὲ καὶ τρίτον φαδὶ τὰ 
δόρπα, ἢ τὸν δόρπον, ἢ Og Ξενοφῶν δόρπιστον. 

25 

δορπήσασθαι, ἐπιδορπήσασϑαι, ἐπιδορπίσματα xd. 

δορπία, ἡ πρώτη τῶν “Ἵπατουρίων. ΤΙιροσήκοι. δ᾽ ἂν 
“αὐτοῖς καὶ δαὶς, ἀφ᾽ ἧς καὶ δαιτυμὼν, ó ἑστιώ- 

έενος. χαὶ δαιτρὸς, ὃ μάγειρος. καὶ δαιτρεῦσαι 
παρ᾽ ἱΟμήρῳ. καὶ κατεδαίσαντο παρ᾽ "Icio. xc 
πανδαισία, 

80 
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oc *K EO 44410N.IH 
uos Περὶ λύχνων καὶ λυχνιῶν. 
fot 

Αύχνοι δὲ καὶ λυχνία. οὕτω δὲ ἐκαλοῦντο ci λυχ- 
vas. χαὶ λυχνοῦχος ὁ νῦν φανός. φανὸρ δὲ, λαμπὰς, 
Er λαμπτὴρ, καὶ δᾷδες. λύχνος δὲ, καὶ δίμυξος, καὶ 

τρίμυξος. λύχνου δὲ διμύξου τῶν κωμῳδῶν Φιλύλλιος 
μνημονεύει. ϑρυαλλίδες δὲ, τὰ ἐντιϑέμενα, καὶ ἐλλύ- 
qna, καὶ φλόμοι. τὸ δὲ ὀβελισκολύχνιον παρὰ Θεο- 

, πόμπῳ͵ τῷ κωμικῷ ἔστι μὲν σκεῦος στρατιωτικόν. τὸ 
10 δὲ ὄνομα ὑπομόχϑηρον. ἡ μέντοι ἐλαιηρὰ ἐπίχυσις 

χαλκεῖόν ἐστι μακρὸν, ἣν χάλκιον Εὔπολις ὠνόμασε. 
καὶ -στίλβη δὲ ἦν v. ἀγγεῖον γήϊνον, ᾧ ἀντὶ λύχνου 

ὦντο, ὡς Πλάτων, φείδεσθε τοῦ ἐλαίου σφόδρα. 
ἀγορᾶς δὲ ἐγὼ ὠνήσομαι στίλβην τιν᾽, ἥτις μὴ 

as τὸ δὲ προμύξαι τὸν λύχνον, προβῦσαι λέ- 
γουσι. 

(OO νυ δὲ ΧΟ ΜῊ ΟΝ 16. 
v Περὶ μύρου καὶ τῶν. λοιπῶν. 

E. δὲ καὶ μύρων iv τοῖς συμποσίοις PANE IS 
200v. ἰστέον, μύρον ΜΜεγαλήσιον, ἀπὸ MeyáAov Σικε- 
λιώτου: καὶ Πλαγγόνιον, ἀπὸ Πλάγγονος. καὶ βρένϑιον, 
ἐκ “υδίας. νάρδον, Βαβυλωνιαχὸν, ὡς Ἴἥλεξις. χαὶ 

eh «Αἰγύπτιον, τὸ μέλαν. Σάγδας δὲ Αἰγύπτιον ἣν μύ- 
— ov. μύρα δὲ εἴδῃς ἂν, καὶ βάκκαριν, καὶ ἀμάρακον, 

95 χαὶ ἴρινον. τὸ δὲ “Ρύδιον ἔλαιον, ῥοδόεν “Ὅμηρος xc- 

104 

Asi. *ix δὲ χύπρου καὶ κρίνου μύρον ᾿Ζβδελώνυμος 105 
ὁ Σικυώνιος ᾿“λεξάνδρῳ ἔπεμψε. σφύδρα δ᾽ ἦν εὐδό- 

— κιμον τὸ βασίλειον μύρον. Τὰ δὲ ἀγγεῖα τῶν μύρων, 
λήχυϑος μυρηρὰ, xci ἀλάβαστρον. Φερεχράτης δὲ ἐν 

80 “ἤριος εἴρηκε καὶ κυάϑιον δι᾿ ἀργύρου, ᾧ τὸ μύρον 
Pyytousv. Τὸ δὲ πρᾶγμα, μυραλοιφία, καὶ μυραλοιφεῖν 
τὸ ῥῆμα. καὶ μυρώματα δὲ εἰρήκασι, καὶ μυρίσασϑαι, 

- καὶ μυρίσαι. "Τὸ δὲ ἀγγεῖον, ᾧ τὸ μύρον ἐνῆν, φιάλῃ 106 
φεροσεοικὸς, ἐξώλειπτρον ἐκαλεῖτο. Τὰ δὲ ἐν τοῖς στε- 
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' φάνοις ἄνϑη, δόδα, ἴα, κρίνα, σισύμβρια, ἀνεμῶναι, 
fomvAog, κρόχος, ὑάκινϑος, ἑλίχφυσος, ἡμεροκαλὲς, 
ἑλένειον, ϑρυαλὶς, ἀνϑρίσκος, νάρκισσος, μελίλωτον, 

ἀνϑεμὶς, “παρϑενὶς, καὶ τἄλλα ὅσα τοῖς ὀφθαλμοῖς 
τέρψιν, ἢ ῥισὶν ἡδεῖαν ὄσφρησιν ἔχει. μέμνηται δὲ 5 
τῶν πλείστων Κρατῖνος ἐν Μαλϑακοῖς, ὥσπερ καὶ 
χκοσμοσανδίλου, καὶ μίλου, ὅπερ ἦν τῆς μίλακος ἄν- 

10790g. “Ὅμηρος μὲν τὰ ἄνθη πάντα λείρια κέκληκε. 
tà: δὲ νάρκισσον ὃ Θεόφραστος λείριον. ᾿᾿ναχρέων 
δὲ xci μύρτοις στεφανοῦσϑαί φησι καὶ κοριάννοις. 10 

καὶ αὐτῷ, καὶ ναυχρατίτῃ στεφάνῳ. σάμψυχος οὗτος. 
ἦν. καὶ ἀνήττῳ, ὡς καὶ Σαπφὼ καὶ ᾿ἡλκαῖος. οὗτοι 
δὲ ἄρα καὶ σελίνοις. ὁ δὲ ᾿ἀνακρέων xoi στέφανον 
δοδιαῖον ὠνόμασε. Τῶν μέντοι συμποτικῶν, αἴνιγμα, 
καὶ γρίφος. τὸ μὲν παιδιὰν εἶχεν, ὁ δὲ γρίφος καὶ 15 
σπουδήν. καὶ ὃ μὲν λύσας γέρας εἶχε χρεῶν τινὰ πε: ὦ 
ριφορὰν, ó δὲ ἀδυνατήσας, ἅλμης ποτήριον ἐχπίιεῖν. 

408 ἐκλήϑη δ᾽ ἀπὸ τῶν ἁλιευτιχῶν γρίφων. " τὰ δὲ ξζητή- 
ματα ὠνομάξετο χυλίχεια. Θεοδέχτης δὲ ὁ σοφιστὴς 
εὐδοκιμήσας ἐν αὐτοῖς, ἐπεὶ καὶ μνημονικὸς ἦν, μνη- 90 
μόνεια αὐτὰ ἐκάλεσε. Καὶ παροίνια δὲ ἄσματα ἦν, 
καὶ σχολία. καὶ μυρίνην δέ τινες ἐπὶ δεξιὰ περιφέ-: 
ροντες, καὶ ἔχπωμα, χαὶ λύραν, ἄδειν ἠξίουν. 1 οἷς 
μέντοι διαπαννυχίσασιν ἀϑλα ἦν σησαμοῦς, καὶ πυ- 
φαμοῦς, πέμματα διὰ μέλιτος ἑφϑοῦ. τὸ μὲν ἐκ ση- 95 

109σάμον, τὸ δὲ ἐκ πυρῶν πεφρυγμένων. Ἀτὸ δὲ δια- 

παννυχίσαι, καὶ διανυχτερεῦσαι ἂν εἴποις, καὶ παρα- - 
πέμψαι τὴν νύκτα, ἔς τε πρὸς ἥλιον. καὶ τὸν λύχνον 
τὸν τούτοις καιόμενον, πάννυχον. Ei δὲ καὶ τὸ xot- 
ταβίξειν τῶν συμποτικῶν μέρος, ῥητέον, κότταβοι, 30 

κοτταβεῖον, ἀποκοτταβίζειν, ἀπ᾽ ἀγκύλης βάλλειν. καὶ 
τὸ μὲν κοτταβεῖον ἐκρέματο ἀπὸ τοῦ ὀρόφου, jz- 
TLÓV τε καὶ λεῖον, χαλκοῦ Tt πεποιημένον, ὥσπερ 
λυχνίου τὸ ἐπίϑεμα, ὃ τὸν λύχνον ἐπ᾽ αὐτοῦ φέρει. 

110* χαὶ μαχρά τις ῥάβδος, ἣν καὶ ῥάβδον κοτταβικὴν 35 
ὠνόμαξον. τὸ δέ τι ἦν κοίλη τις καὶ περιφερὴς λεχα- 
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vig, ἣν καὶ χάλκειον, καὶ σκάφην ἐκάλουν. ἐῴκει δὲ 
πόλῳ τῷ τὰς ὥρας δεικνύντι. χαὶ τῷ μὲν ἐκ τοῦ 
ὀρόφου χρεμαμένῳ ἐχρῆν ἐπικοτταβίσαντα ποιῆσαί, 
τινα ψόφον, ὃς καλεῖται λάταξ. τοῦτο δὲ καὶ τὸ χοτ- 

σταβεῖον κάταχτον ᾿Δριστοφάνης καλεῖ, ἢ κότταβον, 
προσεικάξων αὐτὸ κώδωνι σάλπιγγος. τὸ δὲ χάλκειον 
ἐπεπλήρωτο μὲν ὕδατος, ἐπεπόλαξε δ᾽ αὐτῷ σφαῖρα, 
καὶ πλάστιγξ, καὶ μάνης, καὶ τρεῖς μυρίναι, καὶ τρία 
ὀξύβαφα. ὁ δὲ ὑγρᾷ. τῇ χειρὶ τὸν κότταβον ἀφεὶς, 111 

10xcl τούτων τινὸς τυχὼν, εὐδοκιμεῖ. ὁ δὲ πλεῖστα κα- 
ταδύσας τῶν ἐπιπολαξόντων τὰ κοτταβεῖα ἄϑλον ἐ- 

^ λάμβανεν. ἐκαλεῖτο “γὰρ οὐ τὰ ἀγγεῖα κοτταβεῖα μό- 
νον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἄϑλον. ἦν δὲ πυραμοῦς καὶ ἄλλα 
τοιαῦτα. οὐ μὴν εἴποι ἄν τις τὸ κοτταβίζειν ἐφ᾽ οὗ 

τδνῦν, ἀλλὰ ἐμεῖν, ἢ ἀποβλύξειν » πλὴν εἴ τις παίξων 
βούλοιτο οὕτως ὑποπτεύειν τὸ ἐν τῷ Γηρυτάδῃ ὑπ᾽ 
᾿Δφιστοφάνους εἰρημένον, τότε μὲν δου κατεκοττά- 
βιξον, νυνὶ δὲ κατεμοῦσι. τάχα δ᾽ εὖ οἶδα ὅτι καὶ 
καταχέσονται. 

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ K 112 

llsgi τοῦ διαλύσασϑαι τὸ συμπόσιον. 

Τὸ δὲ παύσασϑαι τὴν ἑστίασιν, διαλῦσαι τὸ συμ- 
πόσιον, διαπαῦσαι τὸ συμπόσιον, λῆξαι τὸν πότον, 
ἐχδειπνῆσαι, ἐπαναστῆναι τοὺς συμπότας, ἐξαναστῆ- 

φόναι, ἐξελθεῖν, ἀπαλλαγῆναι, ἐπὶ κοίτην τραπέσϑαι. 
Toig δὲ συμποτικοῖς οὐδὲν ἂν κωλύοι. προσκεῖσϑαί 
τινὰ τῶν σποράδην συνωνύμων, ἢ καὶ ἄλλως συνηρ- 
μοσμένων ἀλλήλοις ὀνόματα. 

ὃ: *KEGOGAAAION KA. 

e rüdaors τς Περὶ γειτόνων. 
ον ᾽ἾΕρεῖς οὖν τοὺς γείτονας, ἀστυγείτονας, ὃ ΘΕῸΝ 
προσχώρους, πλησιοχώρους, προσοίχους, περιοίκους, 
sul περιοικίδας πόλεις, γειτνιῶντας, προσοικοῦντας, 

ὑποικοῦντας, παρακῳτισμένους , παροικοῦντάς TB καὶ 
Pollux Fol. II. C 

113 
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ἐξοικοῦντας. καὶ ἐφεστίους, ἐφορίους, συνημμένους, 
παρακατοικοῦντας, συνοργίους, καὶ M oí δὲ 
ἀγχιτέρμονες, OA o s 

114 $yn *KEOAA4A10wN KB. 

"peel τοῦ γίγνεσθαι καὶ τοῦ φϑίνειν. 5 

ο Τὸ δὲ γίγνεσθαι, φύεται ἐρεῖς, καὶ ἀναφύεται, 
καὶ γεννᾶται. σπείρεται, τίκτεται, ἄρχεται, συνίσταται, 
£j, τρέφεται, ἀνατρέφεται, σώξεται, ἀνθεῖ, καὶ ἀναν- ᾿ 
ϑεῖ. Τὸ δὲ ἐναντίον, φϑίνει, τελευτᾷ, ἀπόλλυται, λή-. 
γει, φϑείρεται, ἀφανίξεται, ἀποθνήσκει, ἀναλίσκεται, 10 
κτείνεται, ἀναιρεῖται, δαπανᾶται, φονεύεται, ἀναλύε- 
ται, διαῤῥεῖ, κατατήκχεται, καὶ τὰ παραπλήσια. 

415 *KEGOAAAION KI. 

Περὶ μετανοίας. 

Τὴν δὲ μετάνοιαν, καὶ μεταμέλειαν ἐρεῖς, καὶ 5-5 
τάγνωσιν, μετάμελόν τε, καὶ ἀναλογισμὸν, καὶ ἔννοιαν, 
'καὶ ἐπανόρϑωσιν, καὶ ἀνάδυσιν, καὶ ἀναχώρησιν. Καὶ 
τὰ ἀπαρέμφατα, μεταμελῆσαι, μετανοῆσαι, γνωσιμαχῆ- 
G«L, μεταγνῶναι, ἀναλογίσασϑαι, ἐπυϑεάσασϑαι, ἀντι- 
λογήσασϑαι, ἐπανορϑώσασθαι, ἀναδῦναι, ἀναχωρῆσαι, oo 
μεταβουλεύσασϑαι, μεταδοξάσαι, ἀναψηφίσασθαι, με- 
ταδόξαι, , ἀναψηλαφήσασϑαι, ἀναϑεάσασϑαι, — 
καὶ τὰ ὅμοια. 

116 *KEGOAÀAAAION KA. 

Περὶ μονίμου. , 95 Ὁ 

Τὸ δὲ μόνιμον, xt βέβαιον ἐρεῖς, καὶ ἐχυρὸν, | 
πάγιον, ἀσφαλὲς, ἀμετάβλητον, καὶ ἀμετάγνωστον,. 
ἄλυτον, ἀμετάστατον, ἀνεξάλειπτον, ἄτθεπτον, ἀραρὸς; 

ἑστῶς, ἀκίνητον, ἀτρεμὲς, ἰσχυρὸν, ἀῤῥαγὲςγ καὶ và 
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ΕΝ eno EKIE ΦΙΦΑ ΜΈ ΟΝ SKÉoo 03:5: 117 

me τοῦ συνομολογεῖν καὶ τοῦ ivavtiov. . 
"^ Συνομολογῶ δὲ, χαὶ δυναινῶ᾽ ̓εἴποις dv, δύγχα. 

o συμμαρτυρῶ, πείθόμαι, Ouoyvouoró,  διιο- 
δδοξῶ, σύμφημι, συνέπομαϊ, συνδοχῶ, ἐπινεύω, ̓ σύ(- 
ψηφός εἶμι, συνεπαινῶ, ἐπέχομαι. ὁμόφωνος, x "t σύμ- 
govog. καὶ. ̓ συμφέρομαι, ὑπόσχομαι, συμπράττω, συν- 
αγωνίξομαι, καὶ τὰ παραπλήσια. * To δὲ ἐναντίον, 118 

: ἐναντιοῦμαι, ὑπεναντιοῦμαι, ἀντιλέγω, ἀντιτείνω, ἀν- 
« lorixgovo, ἀπευιϑῶ, ἀντιδιέστηχξ᾽ τῇ yvoyy, διχογνωμο- 

νῷ, ἀλλοδοξώ, ἑτεροδοξῶ, ἀρνοῦμαι, ἀποφαίνω, ἅπο- 
λέγω, ἀπαγορεύω, ἀναγορευῶ, ἀποτρέπομαι, qiiovtt- 
xà, ἀνταγωνίξομαι, ἀντιπράττω, διαφωνῶ, ἐρίξω, óia- 
φέρομαι. Τάχα δὲ ταχτέον ἐπὶ μὲν τοῦ προτέρου 

1510 συνάδειν, ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου τὸ ἀπάδειν. 

*KEO44A410N Χο. 119 
Περὶ λάλου. 

hos, φλύαρος, κομπώδης, ὀχληρὸς, ἀπεραντο- 
λόγος, ἀἄδόλεσχος, χουφολόγος, ἀθυρόγλωσσος, γλώσ- 

20 αλγος, ἀδολέσχης, προσκχορὴς, πέρα κόρου ληρώδης, 

λαλιᾷ, ̓ φλυαρίᾳ, ἀπεραντολογίᾳ, γλωσσαλγίᾳ διαϑρυλ- 
λῶν τὰ ὦτα, ἀηδίᾳ, μακρολόγορ, πολυλόγος, βαρὺς, 

᾿ ἐπαχϑὴς, φληναφῶν, φλήναφος τὴν γλῶτταν, ὀλισϑη- 

φὸς » ῥησικοπῶν, ἀποκναίων, ἀηδίᾳ κόπτων τὰ ὦτα. 
35" τὸ ἐκ Ζωδώνης χαλκεῖον, μαχρότερα τῆς Ἰλιάδος 120 

λαλῶν, ᾿Αλκίνου ἀπόλογος, ἄπαυστος γλῶττα, ἀνερμά.- 
τιότος, μάτην αὐτοῦ τῇ γλώττῃ περίκειται τὸ ἕρχος 
τῶν ὀδόντων, προπαλὴς γλῶττα, πρόχειρος, ὀλισϑηρὰ, 

ἐπιχειλὶς, ἐξωτέρω τῶν ὀδόντων, ὑπὲρ τοὺς τῶν χει- 
ϑολῶν ὅρους, ᾿Αφράβιος. αὐλὸς, κοῦφος. x«l τὸ πρᾶγμα, 

Ba ἀδολεσχία, καὶ λῆρος, καὶ τὰ ὅμοια. 

tuos cowfK EOG4.4410N KZ. 121 
ee oss ov Περὺ τοῦ κούφου. 

ΩΝ NS δὲ, ῥάδιος, εὐμετάβολος, εὔτρεπτος, εὐτρά. 

PN e μετατρεπόμενος, μεταπίπτων, με- . 
C 2 
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| ταῤῥέων. οὐκ ἐπὶ τῆς αὐτῆς δόξης μένών. ὄρνις, ἄνε- 
μος, εἰκαῖος, συρφετὸς, αὔρα, πνεῦμα , ἀκατἄστατος, 
ὁῴων τῶν κυμάτων. τὴν τροπὴν, πορϑμὸς, εὔριπος, 
ἀπαγὴς, ἀβέβαιος, ἀνερμάτιστος, σαλεύων, τοῦ φέρον- 
τος, ἀεὶ πνεύματος, πτεροῦ ὀξύτερος τὴν ῥοπὴν, καὶ 5 
τὰ ὅμοια. 

122 "KEOAAAION KH. 

Περὶ κόλακος. 

Ὃ δὲ κόλαξ, καὶ βωμολόχος ἂν λέγοιτο, καὶ εἴρων, 
χλευασμοῦ γέμων, χλεύης μεστὸς, χλευαστικὸς, ἀπατη- 10 
τικὸς, πρὸς χάριν ἐντυγχάνων, πρὸς ἐξαπάτην συνὼν, 
ὑπιὼν πάντας, ὑπερχόμενος, ϑὼψ, ϑωπεύων, ϑέραψ, 
ϑεραπεύων, κολακεύων, ὑπερχολακεύων, ὑποκριτὴς, 
γελοῖος, καταγέλαστος, γελωτοποιὸς, ποιητὴς γελοίων, 

γελοιάξων, γελοιαστὴς, λιχνοτένθης, τενϑεύων, κομψὸς, 15 
193 πανοῦργος, γύης, ἀπατεὼν, ἀνοήτων ϑηρευτὴς, * τρα- 

πέξης φίλος, ἄνοιαν τῶν ἀνθρώπων κατευχόμενος, 
μίμος, γελοίων ποιητὴς, ποιητὴς αἰσχρῶν ἀσμάτων, 
αἰσχρολόγος, κορδαχίξων, μόϑων, ἐφύβριστος, Gxou- 
μάτων συνϑέτης, τωϑαστὴς, τωϑαστικός. καὶ κχατᾶϑο 
τοὺς νεωτέρους, παράσιτος. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ χύων 
σιροσσαίνων, προσσεσηροὺς, πρασαΐσσων, ἐπίσιτος, ᾿ἐπι- 
σίτιος, λυμεὼν τῆς νεότητος, λυμαίνων τὴν νεότητα, - 
ἀσύμβολος, παρεχόμενος συμβολὰς τὸν γέλωτα, πᾶν 
ἂν εἰπὼν, πᾶν ἂν παϑών. 25 

494 *KEGOA4A4AION ΚΘ. 

' Περὶ ὀργίλου. τῶ 

Ὃ δὲ ὀργίλος λέγοιτ᾽ ἂν καὶ ὑπέρϑυμος, βαρύ- 

ϑυμος, ἄμετρος ὀργὴν, τραχὺς ὀργὴν, ἔκμετρος, χολώ- 
δης, ἐπίχολος, ἀκφόχολος, μελάγχολος, ὀξύϑυμος, ὀξυ- 5o 
ϑυμίας, πικρὸς, δυόσκολος, μεμψίμοιρορ, ὠμὸς; ἀσυγ- 

γνώμων, ἔκπληκτος j ἀπαραίτητος, ἀπαράπειστος, ἀνε- 
πιεικής. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ πρᾶγμα ἀνεπιείχειαν εἴρηκε 

95 Φημοσϑένης. "ἀνήμερος, δύσϑυμος, δυσόργητος, μη- ̂ 
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viv, βαρύμηνις, ἄγριος, θηριώδης, ἰοῦ γέμων, dxog- 
πιώδης; “σκορπίος .ξητῶν,. ὅτῳ ἐγχρίψει. ἐὸ΄ κέντρον, 
σφήττιος; ἀνηλεής. καὶ τὰ Πλάτωνος; ἀτεράμων, xs- 

θασβόύλος, κεράσφόφος, σιδήφειος. καὶ τὸ ᾿Ομηρικὸν 
δ ἀμείλικτος. σκληρότερον γὰρ ὁ ἀστεμφής." καὶ εὐτδ- 
λέστερος ὁ Ἡροδότου ἀκρομανής. καὶ κωμικώτερον 

δ᾽ τριδεδφάνους δημάγροϊκος,. vm 
dM o9 voy u τί 

siae 4 044410N A4. ,. 426 
ARM Eq ioYO s m κιναίδου... | K 

vto Rd Mtesibor ἐρεῖς, πόρνον, ἀκάθαρτον, βδε- 

pe καταπύγωνα. ἐπ᾿ αὐτοῦ δὲ καὶ ὁ ϑηλυδρίας, 
καὶ ὁ γυναικίας, ἀσελγὴς, αἰσχρουργὸς, αἰσχρολύγος, 
ἀκόλαστος, μαλακὸς, ἡταιρηκὼς, ἐκπεπορνευμένος, ἐμ- 
πεπαρφνημένοβ, ἐνησελγημένορ, μαλθακὸς, τὴν ὥραν 

16 πεπροικὼφ». πρὸς ἀργύριον, ἀντικατηλλαγμένος, ταῖς 
πόρναις. οδμότεχνος, παῖς. ἑταίραις. πφοσαμιλλώμενος, 
καϑυβφισμένος,, κλύσμα,. πάρσινος, ἀνδρόγυνος, ὑγρὸς, 
ὑγφόνους, εἐκξεθηλυσμένος; ἢ μεμαλαγμένος. * γύννιρ, 127 

εϑῆλυς τὴν ψυχὴν, εὐωγότερος τὴν ὥραν 
ςοτῶν. ἀποκεχηρυγμένων - ὀνίων). τὴν νεότητα “προπεθτώ- 

χκῶβ. τὴν ἡλικίαν. amoto. μοχϑηρὸν δὲ ὁ -λακχό- 
πρωκτορ, ἐταλίμπρατορ. σὴν ὥραν, παλιγκάπηλος. τοῦ 
κάλλους, προϊέμενξ τὰ «κάλλιστα, “πεπουϑος τὰς αἴ- . 
ὕχιστα, αἰσχύνων τὸ σῶμα, τὸ σῶμα. ἐκδεδωκὼφ, εἷς 

35 αἰσχύνην, καταιάχύνων. τὴν. ὥραν, ἀναισχυντότερος 

τῶν ἑταιρῶν, ἰταμώτεροᾳ τῶν. ἑταιρῶν, βδελυρώτερος, 
Agenivisnsédaordlureogi daléquess; ἐπίφῥητος;. καὶ 
πολλὰ AMA νὰ yj «(Oy SKRSICS ὋΣ ἀν δ & Ü-. ti30 

mu Ha ΧΕ ὦ ἢ 4.4 Αἱ 9.N. Ν LS TM ἀλη 49 08-14 $363 :3Y37 Bio. τὸ 

30 dtc ^ iu Blow ixovadioraw. ὀνόματα, Q ἰοτοῖτο 

σπου βίοι», ἐφ᾽ ig! ipla dv. tig ὀνειδισϑείη, πορνοβοσκὸς, 
κἀπηλος, ὀπωρώνης; ὀπωροπώλης, τελώνης, δεκατῶ- 
νης, δεκατηλύγος,, εἰκρστολόγος s πεντηκοστολόγος, ἐλν 

ὃς ἀυμεμιστὴς. s. κῆρυξ, ᾿μαύτης, πανδοκεὺς, πορθμεὺς, μὸν 

o1 
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619006 ̂ Umjoévus βυρσοδέψης. σχυτοδέψης εἰ δὲ 
καὶ μὴ διὰ πασῶν "“ἀνέλϑοι «τεχνῶν τὸ ὀνείδισμα τοῖς 
βελτίω: βίον eigovuévoió, ἀλλ᾽ οἵ ys τοιοῦτον βίοι 
τὸ a^ nii ἐπ᾽. αὐτοῖξ᾽ ἔχουσιν; εἰ "καί aug ἐπιμέ- : 
νει d χα φλλτυῦ ὃ oh v. N99 jsügy xD aorkiins nt 

231 GNHM OIN iBK uu Y j»)$oo' ὃ 2003 

129. "EE 24 A4410N Ab, 7046! τὸ 

Da τοῦ ϑορυβοῦντος r Lu x» 

Πρὸς δὲ τὸν ̓ βορυβοῦντα, τὸ δημόσιον τάδε ἄν 
τις εἴποι, κυκῶν, συγχυκῶν; ϑορυβῶν, στρέφων, συγ- 

χέων, «συνταράττων; δημοκύπος, “ϑρασὺς, ᾿προωϑῶν 1ὸ 
ἅσανταδν ἐλαύνων, φύρων τὰ σπίάντα, ueram, dya. 

πηδῶν, ἐμπίπτων, ῥύμῃ φερόμενος; στρόβιλος, ἄνεμος, 
καταιγὺς.᾿ αδιμάῤδους, "ἀκατάστατος, ισύγχροτῶν iri 
vog πρὸς ἀλλήλους, ἀναῤῥικίξων᾽ τὸν δῆμον; ἀνερεϑί- 

130fov, ἐχκαίΐωνψ. ᾿ἀναφλέγωνν ἐξοργίξων» 5 παροξύνων, 15 
ἐκστασιάξων.; συγκρούων" πάντας πρὸς ἀλλήλους jxu- 
φάττοον,:τάρακτρον. «ὁ. δὲ οστρόφυς᾽ vraue wowvióv. 

te ruete e kon à: qdvvay. sol: μεϑήσεᾶς: ἄνω «χαὶ ̓ πάτω 
τὴν “ποδιτείων ueroqéoov, ἀηδὴδ, ὠκάθεκοος; τὐλήκνης, 
ἀνίδρυτος." εἰ δὲ vot Δημοσθένης, φησὶν»; διδὲ ἔνδον ϑο. 
ἐνύφεὐεν,, ἀλλ᾽ οὐκ᾿ ἔγωγε." ἀποδέχομαι "τὸ πτυρεύειν. 
δύναιο "δ᾽ “ἄν τις. εἰπεῖν ;' τὸν: τοιοῦτον ἢ πόλιξ᾽ οὐ 

1814098: δ wig ἂν dvddyooy vig δ᾽. ἂν- ἐνέγκοι; vig 
0^ ὧν" ἀντίσχοι. πρὸς “τὴν δύμην ταὐτοῦ. τῷ δ᾽. ttiv 
ἀνεχτὸς “ἄνθρωπος y vi δὲ ἄπρακτον. wv Y τί “δ᾽. ἀδόλ' 95 
(nego onion epo ioo quim ao d stoüfes, πᾶν 
ἂν: elcaciwy ) ioco pavo wo νώμην γ᾽ ἐπὶ ὁεώνγα "γώ: 
ρῶν, οὐ διακρίνων τὰ καλὰ τῶν ἜΣ end 
στα τοῖς αἰσχίστο ἕω ς ἐ ! 

132 ἀρετήν ts ^R Kn ps Seb ud κα í αὖ τοῖς iat ὠ 

σχίστοις, ὡς Sip vecr gne Jesus e dspwive- ^^ 
τοῖν πλέον ο ἢ αἰσφύνξοαι 0g καλλωπίξεταί τῇ ἥλεονε- 
Bla. "ὃς καλλώπισμα ᾿δεδνεῦσα! “τὴν ὑπλεσνεξίαν: dw 
ἀδικήματα νεῷ 'δύνασϑαρ μενρεῖ, ὃ «αἰσχίω πὴν εἰς πὸ 

Σ 
,? 

* 

ἀδικεῖν. ἀσθένειαν ἡγεῖται φῆς τοῦ “ἀλεονεχύεῖν ^ DO v- 35 | 



ἱμίας... ᾧ ̓λαλὸν μόνον δοχεῖ ὃ βούλεται. ὃς ἰσχὺν . 
ΟΝ "βιάσασθαι, τὸ δὲ ΩΣ cita οἴεται. 
ὃς μόνην σύνεσιν τὴν ἀπάτην καλεῖ. ὃς μικρὸν πᾶν 

| ἡγεῖται πρὸς ἃ βούλεται. "ὃς δι πέπρα- 188 
δ.χε δοκεῖ μικρότερον οὗ πράξει. ὃς πρὸς οὐδὲν τῶν 

ὀκνεῖ. ὃς ἡγεῖται τὸ τολμᾶν ἴσον τῷ Tujytiv. 
τὃς ἂν διαμάρτῃ τολμήσας, ὅμοιον ἐλπίσας, ἧττον ἀλ- 
qi ᾧ μηδὲν ἵχανὸν δι’ ἀπληστίαν. 0g τὸν ἀπὸ τῶν 
αἰσχίστων πόρον πρὸς εὐπρέπειαν ἔχει. ὃς διὰ μὲν 

πὸ αἰσχροκέρδειαν. τρόπου πανταχόϑεν λαμβάνει, διὰ δὲ 
«φιλαργυῤρίαν --εἰς οὐδὲν δίδωσιν. ᾧ μηδὲν αἰσχρὸν, ὦ ̓  
Agupe πρόσεστιν, δοκεῖ: “ὃς ἐπιϑυμεῖ μὲν καὶ τῶν 184 
«ἐλαχίστων. 0): ἀνελευϑερίαν, ἀρκεῖται δ᾽ οὐδὲ τοῖς με- 

οψίστοις δι᾿ ἀπληστίαν. ὃς πᾶν νομίξει 0. ληφϑὲν 
τεδξλαττον οὗ. λήψεται. og τὴν μὲν .ἀνδραγαϑίαν -ματαιό- 

anu, τὴν. δὲ. “ἀπραγμοσύνην. ἀργίαν, τὴν δὲ, φιλοτι- 
ἱμέαν μανίαν, τὴν. δὲ. σωφροσύνην. ἀτολμίαν,. τὴν "δ᾽ 
“ἐγκράτειαν ἀνανδρίαν. οἴεται... ᾧ TO: “μηδὲν. "ἀδικεῖν 

ὑεὗιϊαι: δοκεῖν. ὃς αἰτεῖ μὲν ὡς οὐκ ἀδικήσων, 
caosidexsi: δ᾽. ὧν λάβῃ. "ὃς τὸν pj δόντα Ψομίξζων 18 

εἀχθρὸν; εὐχαταφρόνητον δὲ τὸν δεδωκότα δοκεῖ, ὃς 
μόνους, δὺς «εκ οἶδεν, oUx- ὠδικεῖ. ὃς τοῖς μὲν ἐχ- 
ϑροῖς ἐπιτίθεται "διὰ. τόλμαν; τοῖς ὁὲ φίλοις. δύ ἀπι- 
στίαν. ὃς ἐν φιὰ τὸ πεπιστεῦσθαι προσλαβὼν, QU- 

"στῇ τῇ πίστει, χρῆτ πρὸς ἐξουσίαν ἀδικημάτων. ὃξ δ] 
[^ τῆς ̓ πονήρίας «τὴν. δόξαν és dolos φιλεῖ; 08 ἀδοξεῖν 

οἴεται, πονηρὸς ὧν ἂν λάϑῃ. ὃς κολακεύει uiv ἕκα. 
rov; tig οὖ. πάσχων, μισεῖ δὲ, ὡς ἀδικούμενος. " ὃς 186 

τἄχϑεται “μὲν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀγαθοῖς, χαίρει δὲ “τοῖς 
- βϑοάπάνξων χακοῖς: ὃς ἴσον τὸ ποιῆσαι τὰ δεινότατα τῷ 
Ὁδ μὴ παϑεῖν οἴεται. ὃς μέγιστον φρονεῖ τῷ μηδὲν ἴσον 

οἷς ἐποίησε δύνασϑαι παϑεῖν. ὃν οἱ μὲν εἰδύτες μι- 
σοῦσιν, οἱ δ᾽ οὐ -μεμεδηκότες. ἀγνθοῦσιν:. ὃν: ὅστις 
οὐχ ἀγνοεῖ, μισεῖ. 0g τῶν μὲν φυλαττομένων δειλίαν 

᾿δυκατέγνωχε, τῶν δὲ πιστευόντων εὐήϑειαν. ὃ ὃς τὸν δι-.. 
τ δόντα - μὲν" κολαχέύειν, τὸν δ᾽ οὐ διδόντα ὀφείλειν 



40 VI. 137. 

137 ὑπείληφεν. "ὃς οὐχ οἷς ἔλαβεν “χαίρει; «λλ᾽ οἷς οὐ 
προσέλαβεν ἀγανακτεῖ." ὃς οὐ δύναται μὲν παϑεῖν 
οἷα ποιεῖ," μόνα. δ᾽ αἰσχύνεται ποιεῖν ὅσα δύναται πᾶ- 
᾿ϑεῖν. τοὗ τὴν μὲν ἀπληστίαν οὐκ ἀποπίμπλησιν᾽ ὁ: δι- 
δοὺς; τὴν δ᾽ ἐπιϑυμίαν οὐχ ἵστησιν ὃ μὴ παρέχων.5 

ὃς οὔτε. τὸ “μέγιστον ἐλπίζειν, οὔτε τὸ. ἐλάχιστον Aa- 
βεῖν αἰσχρὸν. εἶναι “νομίξει. ὃς οὔτ᾽. αἰσχύνεται. τοῖς 
ἐλαχίστοις; οὔτε πληροῦται τοῖς μεγίστοις. 08: τους 
'ἄνδρας ὅρκοις ἐξαπατᾶν. δεῖν οἴεται, ὡς τοὺς παῖδας 
ἀστραγάλοιρ. ὃς μόνους αὐτοῦ ᾿σοφωτέρουρ. οἴεται, 10 

1ϑϑοὺς. οὐκ᾿ ἠδικηκέναι δοχεῖ; "ὃς οὔτε παϑεῖν “δέδιεν,. 
οὔτε, ποιεῖν ὀκνεῖ. ὃς τοῖς πονηθοῖς ἀρετῆς “δόξαν ἐκ 
τῆς καθ᾽ αὑτὸν ὑπερβολῆς πρόστίϑησιν: δι ὃν τοὺς 
'λῃστὰς, ὡς νομίμους; εὐδοκιμεῖν συμβέβηκεν: δι᾿ ὃν 
οἱ λῃσταὶ φιλανθρωπίας δόξαν λαμβάνουσιν. "ὃς oUcs15 
τοῖς πρὸ αὐτοῦ πονηροῖς παραβολὴν καταλέλοιπεν, 
οὔτε "τοῖς: μεθ ἑαυτὸν. ὑπερβολήν.. ὃς τῇ τόλμῃ τοῦ 
παρανομεῖν τὴν πίστιν. τοῦ μὴ σφαλήσεσϑαν προστί- 
ϑησὶν. ὃς οὐ τὸ ἐπιχειρεῖν ἀδικεῖν, ἀλλὰ τὸ -διαμαφ- 
«tiv. αἰσχύνεται. ὃν οὔτε ϑάρσος οἷδε ῥητὸν, οὔτε τῶν 90 
ἀῤῥήτων ἔργων. ἡ ἀποχή- ̓ ᾧ "μόνον. αἰσχρὸν; à: μὴ ̓δύ- 
voti, 'δοχεῖ, οὗ τὸ παρὰ φύσιν ἐρᾶν: τῆς φύσξωρ 
πλέον. ποὺ πολλὰ ἄν Tig τοιαῦτα GvvOsin. φορῦ 

- 

ἰῷ sunk juazTO. D» 5$ 50..7)5. 
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el τοῦ οὔχ. ἀφροντίστως, λέγοντος καὶ ποῦ. 25 
Xj win J8M3X» . ἐναντίου. ΜΏ αθοίθεοις 137319 

96126* Eleg» dj EXE PA iip fter HP 
LyELV- ἐρεῖς, ἐσχεμμένος, βεβουλευμένορ; συγγεγραφὼς, 
πεφροντιρος, προεωρακὸρ; μεμεριμνηκῶὼρ» βεβουλευ-. 
"μένος, συνϑεὶς, πονήσας; ἐκπονήσας; προπονήσας, τα- 30 
λαιπωρηϑεὶς, ἐπιμεληϑεὶς, φιλοτιμηϑεὶς, προσχαμῶν, 
-τφροσταλαιπωρηϑεὶς; συνταξάμενος, παρασχευασάμενος, 
᾿ξξεργασάμενος, λογογραφήσας, ἄνω. καὶ κάτω μεταϑ εὶς, 

140 μεταγρόψας, "ξέσας, διαξεύξας, ἁρμόσας; διασμιλεύσας,. 
ἐπαναλαβὼν πολλάκις, ἐπαναϑεασάμενος, διακριβώσας, 55 



VL. 141. | 4 

διακαθήρας, ἐκκαϑήρας, διαγράψας, ἐξορϑώσας, ἐκλεξά- 
μενος; ἐπανορϑωσάμενος, βασανίσας, κρίνας, ἐπιδιακρί- 
vag. Kal τὰ ἐπιῤῥήματα, εδακεμμένωρ, βυβοιμαυμέπος, 

νῶς, ἐκιπόνως,, ταλαιπώρως, λογογραφυκῶς. " συντε- 141 
ταγμένα; συνδεδεμένα, παρεσκευασμένα, κεχολασμένα, 

διεξεσμένα, ἡρμοσμένα, διεσμιλευμένα., ἀποτετοῤνευ- 
μένα, ἐκκεχαϑαρ διηχριβωμένα, ἐξειργασμένα, 

10 ἐξεσμένα, XN ἐξωρθομένα, ἐπηνωρθωμένα, Be 
91 βασανισμένα, κεκριμένα. οὐκ ἄνευ φροντίδος, οὐκ ἔξω 

πφονοίας, οὐ χωρὶς “μερίμνης, οὐκ ἄνευ σκέψεως, σὺν 
ἁρμονίᾳ, σὺν. βαδάνῳ, σὺν τάξει; σὺν. κρίσει, σὺν ἐρ- 
γασίᾳ, ἀκριβείᾳ, ταλαιπωρίᾳ, κπαϑάρσει, τορείᾳ, καὶ 

lóvà παραπλήσια. ΞΕὶς δὲ τὸν ἄνευ". φροντίδος .τολ- 142 

εἰ μῶντα λέγειν, πρόχειρος, ῥάδιος, αὐτοσχεδιάξζων, καὶ 
«ὧς. Ξενοφῶν ἐν Παχκώνων. πολιτείᾳ, αὐτοσχεδιαστής. 
τὸ δὲ ἐν τῇ νυκτὶ μαχρᾷ Πλάτωνος αὐτοσχεδίασμα, 

φαῦλον. -“ἄσχεατος, ἀπόνηρος, ῥάϑυμος; ἀμελὴς, ἀφρόν- 
"οτιότορ, ἀπρονόητος, “προπετὴς, ὀλίγωρος, ἀταλαίπω- 

| o9 -— nt “τοῦ: καιροῦ; λέγων; ix τοῦ 
ἐκ τοῦ παρατυχόντος, δι᾿ ὀλίγου, πᾶν τὸ 

ἘΝ "2 daigeidge," φλύαρος, χάλος. "λέγων ἐξ 148 
ἑτοίμου, pueve αἰδην τὸ ἐπελθὸν, ᾿ἀπροβούλευτος, 

$5 ἀπερίσκεπτος; ἀβασάνιστος, ἀπαρασχεύαστος, "ἀπαρά- 
"éx&vog, ἀπαρασκενάστῳ γνώμῃ. ἀπαρασκεύῳ;, ἐν. τοῖς 

τς σερὶ. ἀληϑείας ἰξενοφῶν εἶπεν, ἀπαρἀσχεύαστον δὲ ἐν 
“ταῖς. δήτορικαῖρ. τόχναις.. δόχοῦσι δ᾽ οὐ γνήσιαι. ἐν 
«μέντοι “τοῖβ συμβουλευτικοῖς. “προοιμίοις. τοῦ" “1ημο- 

βοδϑένους τὸ ᾿ἀπαρασχευαχστύτερον γέγραπται. ἀνάρμο- 
ctos ἄκριτα, ἀραιὰ, ἀδιέργαστα, διαλελυμένα, ' διεστη- 

ue κότα, ἄξεστα, ἀφρόντιστα, ὠπροβούλευτα,. τάχα. δὲ καὶ 
τὸ ἀπρόγραφον, *'Tasoíógg μὲν ydo. αὐτῷ ἐπ᾽ ἄλλου 144 
κέχρηται, εἰπὼν ᾿ἀαροβούλευτὰ, VÀ, ̓ ξδδὝγραφα. καὶ 

ἐδ τὸν βπρόγραφα: ἔχοι: ἃ &v.- ἐνταοῦϑα χώραν. καὶ χύδην, 
y ἀνέδην, - πάντα, κάλών ἀνείς, προχείρως, δᾳ- 
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δίως, αὐτοσχεδίως, καὶ αὐτοδχεδίους λόγους, ἀπόνως, 
ἀσκέπτως, δᾳϑύμως, ἀμελῶς, ἀφροντίστως, ἀπρονοή- 

vog, ἀταλαιπώρως; εὐχερῶς, εὐκόλως, φλύάρως, ἀπρο- 
βουλεύτως, ἀπερισκέπτως, ἀπροσκέπτως, ἀβασανίστως, 
ἀπαρασκεύως; ἀδιεργάστως, ἀκρίτως; ἀναρμόστως. σὺν δ᾽ 
᾿ἀπονίᾳ, ῥαϑυμίᾳ, προπετείᾳ, εὐχερείᾳ, εὐκολίᾳ, Ao 
jud, ἀναρμοστίᾳ. 2j δὲ: iv. τοῖς. ον 
βουλία. οὔ: uo. ἀρέσκει. | ,9"359029* , 5131083316 
0434128 | iuo oso: PME) 145 CORSEESAXATRN : 
“ὙΠ e 44. eianoazi er 

-Elg.vàv. ὀλίγα. je eda ag M PRU ion Io 

n ies τὸν ὀλίγα: du. ἀσθενείας λέγοντα, ἄπορος, 

ἀξίῳ, ἄφωνος, ἀπαράσκευος, «ὀλίγος . “βραχὺς, Gp 

πρὸς; ῥανὶς, ψεκὰς, ἰχϑύς. ἰχϑύων ἀφωνότερος, ἀπεῤ- 
Ὁ} βῥαμμένος τὸ στόμα, ἀπεστομιασμένος, ἀὠπεστραμμένος ̓  

τὴν γλῶτταν," ἄγλωττος; ἀμήχανος, ἀδύνατος, ἀσϑενής.15᾽ 

Καὶ τὰ πράγματα: ἀπορία, ἀλογία, ἀφωνία; ὀλιγότης, 

βραχύτης, σμικρότης, ἀγλωττία; ἀμηχανίᾳ, ἀδυναμία, 
ἀδυνασία, ἀσϑένεια, καὶ τὰ ὅμοια. Καὶ τὰ “ἐπιῤῥή- 

ματα, ἀπόρωβ. “ἀλόγως. ἀφώνως.»ἀγλώττως, ἀμηχά 
ug ; qessatemti Si tul 'καὶ τὰ ὅμοια: -.. £909 * 
ot ux S$0Nx dutrovu To ovs ΠῚ usq 

446:: «a LEE: à 4 44.4 I «sos "rate ψουπῇ 
m FÉ οὗ jhoosliseleteis πολλὰ καὶ. ἄκριτα... (wonlos$ ἢ 

το πΠολυλόγος, μακρολόγος, μακρὸξ, ἀπέραντος, "ἀπε: ὦ 
ψαννοδ βρόμος προσχορὴς; “υχλοβύρος y: χει- ; 
ψιάφῥους; χαράδρα; συρφετὸς, "ἄμετβος,. dustpoésie, 25. 
'ϑόρυβος, φλήναφος;. ἀχαλίνωτορ" τὸν στόμα; vini. γλῶν- 
av ἀκρατὴς, ὀλισϑηρὸς ; ϑολερθς. ϑολώδης; ἰλυώδης,Ἠ 
-ἀχάλινον. στόμα, ἀκρατὴς: γλῶττα, λήρους “μακροῦφε, 

᾿ἐἀποτείνων, φλύαρος, φλυαρίας. soon: οὐ λέγεινοδυ- Ὁ 
eros , "ἀλλὰ — ἀδύνατος, καὶ và ὅμοια, aos 

PwokAo πὸ GTUM (i1 06 jx C^ owe br 

sss —À legi τοῦ πολλὰ μετὰ δυνάμεως. veros j 
T Ele δὲ τὸν; μετὰ δυνάμεως τὸ πλῆϑος παρεχόμε:" | 

vov, πολὺς, εὔρους, ῥόϑιὸς, εὔπορος, εὔνους, “ἄφϑο- 
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8» βίαιος, σφοδρὸς, παρασύρων;: ien συγ- i: 
αφέρων, πηγάς τινας, d ; 08, .Vt- 

φετὸς, μέζον, seqero πυκνὸς, συνεχὴς, pouby “λάβρος, 
δέων, ἀνεμπόδιστος, ἐπειδὰν λύσῃ τὸ στόμα, 

5 ἐπειδὰν ᾿ἐλχέῃ τοὺς λόγους, ἐπειδὰν. ἀφῇ: ον 
ὕζανς ἐπεϊδὰν προχέῃ τὴν φωνὴν, τίς ἂν ἐνέγκαι τὸν 

ὠϑισμὸν" τῶν αὐτοῦ ῥημάτων, "τὸν ῥοῖξον τῶν νοη- 148 
μάτων; τὸ δεῦμω τῆς φωνῆς, τὸ ανεῦμα, τὸν τόνον, 
τὴν πυχνόξητα, τὸν κατακλυσμὸν, τὴν σφοδρότητα, 

ιοτὴν "βίαν; δὴν ἰσχὺν, τὴν μεγαλοφωνίαν, τὴν εὔροιαν 
οἰ τὴν τασλυφωνίαν; τὴν (μεγαλόνοιαν, τὴν ᾿λαμπροφῶ- 
»ἱᾶνῷ τὸ τὐὑψηλόνουν; τὴν λαμπρότητα; τὴν ὑψηλολο-. 
γίαν; τὴν" χυλλιφωνίαν, τὸν ῥοῦν τῶν λόγων; τὸν 
ϑύφυβον" τῆς. φωνῆς τίς. οὕτω ποταμὸς πολύῤῥους ; 

15 víg οὕτως “ἐπίδρομος; Παμισὸς,. prios A — 
pco tont iiber (e GS ΟΝ ἷ 

Sintovenit. Got 13 3 τ ΧΩ 

wongb uos: * IIcgl. τοῦ. ὀλίγα μετὰ μὴν Reng.. s οἷν 149 
i^ «Elo 0b τὸν, ὀλίγα λέγοντα. μετὰ κρίσεως, βραχὺς, 
βραχυλόγος, σύντομος; αὐτάρκης. ἀρτιεπὴς, σαφὴς, 

ϑο ἀποχρῶν, ὑπεραποχρῶν, σύντονος, ἀρτίστομος, πο- 
^ λύνους “μᾶλλον: ἢ" πολυλόγος. περιεπτισμένος;, διε. 

σβιλευμένος, ἀκριβὴς, ἠκριβωμένος, ἠπειγμένος, κεκο- 
λασμένορ,. βεβασανισμένος; κεκριμένος,: βραχέσι. ῥήμασι 
“πολὺν -Ψοῦν ἀπαγγέλλων. οὐ λέγειν. μᾶλλον ἢ διδά- 

us Gucw «τὸ σαφὲφ᾽ εἰδώς. οὐ" μέχρι" τῶν ὥτων. ϑέλγων. 
τ ρολυνοίᾳ μᾶλλον ἢ “πολυλογίᾳ “χαίρων. " Καὶ τὰ 150 

ψφεράγματα δὲς τάχος, σοντομία, αὐτάρκεια, βραχυλό- 
φίων σαφήνειαν, ἀρσεφώνία; ἀρτιλογία, ἀρτιστομία. πο- 

(— Αὐνοϊιέμᾶλλον. ἢ πολυλογία! εἰρίβειαι; βάσανος, κρί- 
Go σρ Καὶ τὰ Gnd rj atu ταχέως, συντόμως, αὐτάρ- 
Τ᾿ animo, Beim tonosapo s; ἠδειγμένως, dpraaivios ἀρτιλόγως, 
E sto ovo; remitir κοι Bos 

"Reóuévos, βεβασανισμένωξ, — bri " 
Ze - μάλα λιγέωρ. 7 

NOS. Xo θυ »r'$0x*,15f 
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151- *K E OAAAION- Ag. διηνδρόγρεμι 

Ἐξ ἀδικημάτων ὀνόματα, ἐφ᾽ volg. εἶσι, Bích V^ | 
γραφαί... ethos Ἐν Ὁ 

! EE 20330 GARY: 

Κλέπτης, τοιχωρύχος, cidit Bedarmioró- 
μος, μοιχὸς, ἀνδροφόνος, λωποδύτης, ἱερόσυλος, προ- 5 

- δότης, ῥίψασπις. ἐπὶ δὲ τούτου ὁ Πλάτων φήσὶ, δί- 

Ψψασπις μὲν γὰρ οὐκ ἐν πᾶσιν ὀνομάξοιτ᾽ ἂν δικαίως, 
ἀποβολεὺς δὲ. ὅπλων. ᾿Δριστοφάνης δὲ λέγει: ῥίψα- 
σπιν. αὐτόμολος, ἀργὸς, ἀχάριστος; ἀσεβὴς. δειλὸς," 
ἀστράτευτος, λειποστρατίώτης, τύραννος, “ἀνδραποδι-10 

152 στὴς. "φαρμακεὺς, φαρμακὶς, δωροδόκχος, λῃστὴς, κα- 
τἀποντιστὴς, πόρνος. “πατραλῴαρ, καὶ 'πατραλοίας, un 
τραλοίας, βίαιος, ὑβριστὴς, κακήγορος,. “συκοφάντης. 
«v τὰ παραπλήσια γνωριμώτατα. Ἃ 0. οὐκ ἔστιν ὀνύ- . . 
μασιν εἰπεῖν, ἀλλὰ μετοχαῖρ; βουλεύων τυραννίδα, κα- 15 
ταλύων τὴν πολιτείαν, ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συνι- 

"ἰὼν, τὰ δικαστήρια σσυνδεχάξων ἐξαπατῶν τὸν δῆμον, 
158.ὴ τὴν βουλὴν, ἢ. δικαστήρια. τὰ ψευδῆ: μαρτυρῶν. "οἷ 

μὲν γὰρ ψευδομάρτυρες εἴρηνταν παρὰ Κριτίᾳ, “καὶ, ὃ 
ψευδομάρτυς. οὐχ οἶδα. δὲ, εἴς που “καὶ τὸ ψευδομαῦ. 90. 
τυρεῖν ὁ αὐτὸς λέγει. καὶ “Φημοσϑένης; -καταψευδο- 
μαρτυροῦμαι. “πιπράσκων. τὸν ἐλεύϑερον, παῤανομῶν, 
ἐχλείπων. τὴν; ναῦν, παραβαίνων. συνϑήκας, καὶ τὰ 
ὅμοια. καὶ ἕτερα «δέ. ἐστιν. ἀδικήματα, ὧν τοὺς ἀδική- 
ὅαντας οὐκ ἔστιν, ὀνομάζειν, ἀλόγου. κακώσεως, «ἀπο: 95 

τ πομπῆς, ἐπιτροπῆς, ἀπολείψεως, παραπρεσβείας, ἐξού- 
154. kj, σίτου, καρποῦ, «λλειπομαρτυρίου,. λειποταξίου, 

λειποναυτίου,, εἰργμοῦ, φακοήϑους, κακοβίου, αἰκίας, 
βλάβης, ἀπαγωγῆς, βουλεύσεως ,. δήμου. καταλύσεωβ, ὁ 
δημοσίων. ἀδικημάτων, ιδωροξενίας , ξενίας ;.. ψευδεγ- 80 H 

γφαφῆς,. ψευδοκλητίες, ὠποστασίου, ἐπροστασίου, παν 
φανόμων, ἀπρόσκλητον. δίκην. εἰσελθεῖν. τὴν “μὴ οὖ- 
ov λαχεῖν, παρακαταθήκην. ἀποστερῆσαι, “παταστεί- 
χειν, τιτρώσκειν. καὶ περὶ; τούτων οὐκ ἐκ quove 

ἐστι χρῆσϑαι, καὶ τὰ ὅμοια. 1 ^85 
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| 
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V sti “Σύνϑετα ἐκ τοῦ ὅμο. 
à von M» 

lox Ὅσα & ἄν τις εἴποι ix τοῦ ὁμο σύνθετα, ὁμόσπον- 
᾿ δος, ὁμόσιτος, ὁμοήϑης, ὁμότροπος, ὁμόδουλος, ὁμό- 
5 ᾿ὁμόφωνος, ὁμόγλωττος, ὁμοτράπεζος, ὁμόφυλος, 
ὅμι μος, ὁμωρόφιος, ὁμότιμος, ; ὁμότεχνος, ὁμόσκη- 
vos, ὁμοδίαιτορ, ὁμογνώμων, ὁμομήτριος, ὁμοπάτριος, 

ὁμώνυμος, ὁμόχρους, ὁμόψηφος, ὁμοβώμιος, ὁμομή- 
TOQ, ὁμοπάτωρ, ὁμογενὴς, ὁμόγονος, ὁμόειδος, " ὁμο- 156 

10. ϑυμαδὸν, ὁμολογία. ὁ δὲ ὁμόλογος καὶ βίαιον καὶ 
εὐτελές. ὁμότιτθον δὲ 4είναρχος εἴρηκε. καὶ Πλά- 
τῶν ὁμότροπον καὶ ὁμόξυγα εἶπε. καὶ Θουκυδίδης 
ὁμόσκευον. καὶ ὁμόδοξον ἂν εἴποις, Πλάτωνος εἰπόν- 
τος ὁμοδοξίαν. οἱ δ᾽ ὁμογάλακτες ἴδιον τῶν rtv 

τοχῶν. ὁμοερχὲς δὲ σκληρὸν παρὰ Σόλωνι. ὁμοπτέρους 
ὃὲ τοὺς ὁμοτρίχους εἰπόντος Εὐριπίδου, Στράττις 
τοὺς ὁμήλικας εἴρηκεν ὁμοπτέρους. 

"Ex τοῦ συν. 161 

Προάγεται δὲ ix τοῦ συν τάδε σύνϑετα. σύλλο- 
20708, σύνϑετος, σύνοδος, σύγκλητος, συνεχκλησιαστὴς, 

σύμβουλος, σύσσιτος, συσσιτία, συμπότης, συλλογεὺς, 
συστρατιώτης, σύνεδρος, σύσχηνος, συστράτηγος, σύμ- 
Ψψηφος, σύντροφος, συντράπεξος, συνεραστὴς, σύμ- 

τ σπλους, συνεργὸς, συγγενὴς, συναγωνιστὴς, συντελὴς, 
95 συμμελὴς, συσπένδων, συνωμότης, συμπρέσβεις, Ἀσυνί- 168 

στορξβ, συνομνύμενος, συνϑεατὴς, σύνορος, συμβιοὺς, 

συνάρχων, σύνϑηρος, συνιππεὺς, συνωρὶς, συγγεωρ- 

γὸς, συγχυνηγέτης, συγκχλέπτης, συμπαραστάτης, συν- 

ὁδοιπόρος, σύμβιος, συστρατιώτης, συστασιώτης, σύ- 
Soft, συμμορίτης, xci τὰ ὅμοια. καὶ σύστασις, συμμε- 
᾿ πτρία, συμφωνία, συναυλία, σύγχυσις ὕρχων. συνϑεά- 
τριαν δὲ, καὶ συλληστρίαν, καὶ σύγχοιτον, ᾿Δριστοφά- 
wüs εἶπεν. "εἴρηκε δὲ καὶ συστάδας ἀμπέλους, χαὶ 159 
σύμποδα, καὶ ἀφυρθώορ. εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τούτων καὶ 
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συντυχία, Πλάτων δὲ συμμαϑητὰς ἔφη; καὶ σύνοψιν 
οἰκειότητος. Εὔπολις δὲ, συμβίωτοι, συμπάροικοι, καὶ 
συνήλικες εἶπε. - .4είναρχος δὲ καὶ συνιεροποιὸν, καὶ 

συμπρύτανϊν, καὶ συμβουλευτήν. ἡ δὲ χωμῳδία καὶ 
συγκηδεστήν. Τὰ δ᾽ ἐκ τούτων παφαγόμενα δήματα, 5 
ἢ πράγματα, ἢ ἐπιῤῥήματα,, ὍΡΟΝ ἊΣ ψμνν τ a 
λομένῳ λέγειν. 

160. "Ez τοῦ qut. niv iau 

Ἐκ δὲ τοῦ ui τάδε τὰ ὀνόματα, ἡμιμανὴς, qui- 
μαϑὴς, ἡμίμεστον, ἡμίπλεων, ἡμιπλήρωτος, ἡμὶδεὲς, 10 

ἡμιμέδιμνος, ἡμιμόχϑηρος, ἡμίτομον, ἡμίβρωτον, ἣμί- 
δροαχμον, ἡμιοβόλιον, ἡμίεκτον. καὶ ἡμιεκτέξον ᾿Ζρι- 
στοφάνης. ἡμιχοίνικον, ἡμιγενὲς, ἡμίονος, ἡμίεργον, 
ἡμιτελὲς, ἡμιποίητον, ἡμίϑραυστον, ἡμίφαυστον, ἡμί- 
φραχτον, ἡμίφλεκτον, ἡμίοπτα, ἡμίεφϑα, ἡμιτέλεστα, 15 
ἡμίβρωτα, ἡμίκρανα, ἡμιμόριον, ἡμιθνὴς, ἡμιμέϑυσος, 

161 ἡμιτυμπάνιστος, "ἡμιτάλαντον, ἡμίγυμνος, ἡμίϑεος, 
ἡμικλήριον. ἡμίλουτοι δὲ Κρατῖνος εἴρηκε, καὶ Φι- 
λύλλιος ἡμίπλεκτον. καὶ Κράτης, ἡμιμάσσητον, καὶ 
ἡμιφωσόνιον ᾿Δριστοφάνης. καὶ ἡμίοπον αὐλὸν 4i-20 

^ σχύλος. “καὶ ἡμίκακον δὲ Εὐκλείδης λέγει καὶ Σοφο- 
«λῆς. ᾿δριστοφάνης δὲ xol ἡμικάκως. καὶ Ζείναρχος 
ἡμιπόδιον. ἡμιχρύσους δὲ ᾿Δναξανδρίδης.. τὸ μέντοι 
“Μενάνδρου ἡμιφυὲς καὶ ἡμίγραφον ἀνεκτά. τὸ 0b — 
ἡμιλάσταυρον παμπόνηρον. , /TUWIE 252 

| 

| 

162. "Ex τοῦ zaw... «umweigaro d 

Τὰ μέντοι ἔκ τοῦ παν σύνϑετα, πάγκαλος, πάγ- 
καχος, πανοῦργοξ, πάνδημος. καὶ παγκάλως, καὶ παγ- 
κάχως. καὶ ὡς Πλάτων, παγχάλη, πάγκαλον, παμ-ά- 
λαιον, πάμμεγα, παμμέγεθες, παμπληϑὲς, πάμπολυ, 80. 
πάμμηκες, παμποίχιλον, παντοδαπὸν, παντοῖον, παᾶ-᾿ 
vilouóvtov , πανσέληνος, "παναγὲς , πανώλης, πάντολ- 
μὸς, παμμίαρον, παμπόνηρον, πάνσοφον, παντελὲς, 
πάνδεινον, πάνδηλον. καὶ τὰ Θουκυδίδου, πανωλε- 
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ϑρία, πανδημεὶ, πανσυδίη. γράφεται δὲ καὶ πανσυδί. 
* πανοικεσία, πανσυδία, πανδαισία. καὶ τὰ Πλάτωνος, 163 

παμπλούσιος, πάνσμικρος, πάμμικρος, παντοπώλιον. 
εἴποις δ᾽ ἂν καὶ παγγενῆ, πανστρατιᾷ, παναισχὲς, 

S παμπρασία. Avv δὲ καὶ ἐξηλᾶσθαι πανοικχεσίᾳ.. 
πανϑοινία, παγκαρπία, πανοπλία. πανήμερος, πάννυ- 
qos. τοῦτον δὲ καὶ πανεύφρονι Κρατῖνος καλεῖ. παν- 
δοκεὺς, πανδοκεύτρια. καὶ ὡς Κρατῖνος, παναγάϑη. 
καὶ ᾿Δριστοφάνης, πάγκυφος ἐλαία. καὶ Παναϑήναια 

τοδὲ, xal Πανιώνια, καὶ Παναιτώλια, καὶ Παμβοιώτια, 
bo P on καὶ Πανώνια, xal τὰ ὅμοια. 

"Ex τοῦ παλιν. 64 

'Ex δὲ τοῦ πάλιν, παλίμβολος, παλίμπρατος, 
. φαλιγχάπηλος, παλίντροπος, παλίγκοτος. ὥσπερ δὲ τὸ 
15 παλίνορσος ποιητικὸν, οὕτω καὶ τὸ παλιντράπελος 

βίαιον, καὶ τὸ παλίντονον. Ζείναρχος δὲ παλιμπρο- 
δότης εἶπε. παλίμπηγα δὲ ob κωμικοὶ τὰ παλαιὰ κατ- 

 τύματα, καὶ παλινδορία. καὶ παλίνδικον, τὸν πολλά- 
xig δικαζόμενον. καὶ παλίγγλωσσον, τὸν κακόφημον. 

90 *'Ex τοῦ τρι. 165 

'Ex δὲ τοῦ τρι, τριπλοῦν, τρίδραχμον, voluvovv, 
τριτάλαντον. τριστάτηρος χλαμὺς, τριτημόριον, τρικό- 
λυβον. τριστάτης ἐν χορῷ, τρίδουλος , τριτόστατος, 

— φριμίτιον, τριταγωνιστὴς, τριήρης, τρίπολος γῆ. τρί- 
35sdotros δὲ ᾿Αφιστοφάνης λέγει. τρισκατάπτυστος, τριτ- 

τυάρχης, τρίπαλαι. τὸ γὰρ τριπέρυσιν ἠρέμα φορτι- 
κόν. τρισκαχοδαίμων, καὶ ἄλλα τοιαῦτα. 

κα μή *Ex τοῦ φιλο. 166 

τ Ἐκ δὲ τοῦ φιλο τάδε σύνϑετα, φιλόπολις, φι- 
βολόδημος, φιλοστρατιώτης, φιλοπροσήγορος, φιλόνει- 

κος, φιλόσοφος, φιλόκαλος, φιλεταῖρος, φιλοβάρβα- 

ρος; φιλέλλην, φιλολόγος, φιλήκοος, φιλαϑήναιος, Qu — 
λοχφήματος, φιλόχρυσος, φιλάργυρος, φίλοινος, φιλο- 
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πότης, φιλόδιχος, φιλόϑεος, φιλαλήθης, quAozQuy- 
μῶν, φιλοπόλεμος, φιλαίτιος, φιλοκίνδυνος, φίλεργος; 
φιλαναλώτης, φιλοτύραννος, φιλολοίδορος, φιλόγελως; 

167 φιλάνϑρωπος, * φιλοκερδὴς, φιλόδωρος, φιλόπαις, qi- 
λότεκνος, φιλόστοργος, φιλύμουσος, φιλοσώματος; φι-5 

λόψυχος, φιλόξενος, φιλόπλουτος. φίλυπνος, φιλόλη- 
σῖτος, φιλοκυνηγέτής, φιλογεωργὸς, φιλοχωρῶν, xai 
φιλοχωρία. ἴσως καὶ φιλόχωρος, φιλοτεχνία, φιλύτεχ- 
vog. ᾿Δριστοφάνης δὲ, φιλοκηδὴῆ λόγον. ᾿“ριστομέ- 
νης δὲ ὁ κωμικὸς, φιλαχόλουϑος ἄρχεται. φιλοδοξία. 10 

168ix δ᾽ αὐτῆς ὁ φιλόδοξος. "ἔλεγον δὲ οἱ ποιηταὶ καὶ 
φιλόστροφον, τὸν εὐμετάβολον. Zícivagyog δὲ καὶ 
᾿φιλοπόνηρον, ἢ ὡς Φιλωνίδης, φιλομόχϑηρον. ἐπὶ δὲ 
τῆς τελευτῆς ὄνομα ὁ ϑεόφιλος, τὸ φιλεῖν ἔχει. ὁ δὲ 
γυναικοφιλὴς ἔν ταῖς Πολυζήλου Μουσῶν γοναῖς οὐ 15 
σάνυ ἀνεκτόν. φιλαπόδημος, φιλοσχώμμων, φιλεγχλή- ὦ 
pov, φίλερις. "Aàstug δὲ καὶ φιλεριστὴν εἶπε. φιλό- 
ϑηρος, φιλογύνης, φιλαπεχϑήμων, φιλοϑεάμων, ὃν 
καὶ φιλοϑεωρὸν ΄ἤλεξις εἶπε. φιλοιχτίρμων, φιλόχυ- 
Bos, φίλιππος, φιλοφροσύνη. τάχα καὶ φιλόφρων dz 20 
αὐτῆς. 

469 : s "Ex τοῦ καχο. 

Τὰ μέντοι ἐκ τοῦ κακο σύνϑετα, κακοδαίμων, 
κακοῦργος, κακολόγος, κακήγορος, κακχοπράγμων, ὡς 
“Υπερίδης. κακόβιος, κακόβουλορ, καχόνους, ὡς "Av- 95 
τιφῶν, κακοφροσύνη. χαὶ ἐκ τούτου ἂν εἴη ὃ κακχό- 

φρῶν, καὶ κακὸς, καὶ κακῶς ἀπόλοιτο. 

170 "Ex τοῦ πολυ. dide 2 

Ἐκ δὲ τοῦ πολυ τάδε σύνϑετα, πολυπράγμων, 
πολυλόγος, πολυήκοος, πολυϑεάμων, πολύφωνος, πο-80 
λυμελὴς, πολύχειρ, πολύγλωσσος, πολύγλωττος, πο: 

λύφημος, πολύτροπος, πολύπονος, πολυπλάνητος, πο- 
λυπόρευτος, πολύνους. πολυπρόσωπος, πολυχρήματος, 
πολύχρυσος, πολύῤῥους, πολυσώματος, πολυϊδτωρ, 
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, πολυάργυρος, "πολύχαλκος, πολυπορὸς, 171 

πολύοινος, ̓πολύσιτος, πολυπότης, πολυάνϑρωπος, πο- 
λυπρόύβατος, πολυϑρέμμων, πολύδουλος, πολύανδρος, 
πολυγύνης, πολύπαις, πολύπους, πολυάδελφος, πολύ- 
ὅϑυρος, πολύδενδρος, πολύυλος, πολύυδοος, πολύξυ- 

Aog, πολυσχώμμων;, πολυτελὴς, πολύτιμος; πολυειδὴς, 
πολυγένης, πολύμορφος, πολυανϑὴς, πολυσχήμων. 

; ^ Ex τοῦ puo. 172 

"Ex δὲ τοῦ μιόο, μισόδημος, μισόπολις, μισολό- 

ἴδ og, μισοπόνηρος, μίσεργος, μισάνθρωπος, μισόϑεος, 
- μισογύνης, Pf “μισότεκνος, μίσιππος, τ μισόϑηρος, τὠσοφί- 

λιππος, μισαλέξανδρος, μισαϑήναιος, μισοτύραννος, μι- 
cives, μισοπροσήγορος, μισόξενος, μισοβάρβαρος, 
μισέ Map, μισαπόδημος, μισοπέρσης, ὡς Cóv sn 

iij ὅμοια. 
y iom " Ἐχ TOU μεγαλο. | το 1178 

PER δὲ τοῦ μεγαλο, μεγαλοπράγμων, μεγαληγό- 

δι usta μεγαλόμισϑος, μεγαλογνώμων, με- 
γαλόψυχος, μεγαλόϑυμος, μεγαλότολιιος, μεγαλόφωνος, 

Ξομεγαλοπολίτης, μεγαλόπλουτος, μεγαλύδωρος, μεγά- 
λαυχος, Weis, καὶ τὰ ὅμοια. : 

EX τοῦ io. |... 174 

4 CER: δὲ 'τοῦ Ὅς τάδε. σύνϑετα, SR ἰδοτε- 
τι: Δὴς; ἰσότιμος, ἰσοπολίτης, ἰσοπολιτεία, ἰσήγοφος, ἰση- 

φ5γορία, ἰσοστάσιον, ἰσομέτρητον, ἰσοπληϑὲς; ἰσόμηκες, 
ἰσομέγεϑες, ἰσοχειλὲς, ἰσόπεδον, ἰσάριϑμον, ἰσονομία, 
icopotgía, ἰσοκρατία, ἰσοπαλεῖς, ἰσοκρατεῖς, ἰσόψηφοι, 
ἰσόδρομοι, ἰσοξυγές. ᾿άρχιππος δὲ ὃ κωμικὸς καὶ τὸ 

ε ἰσόχρυσον εἴρηκε. τὸ δὲ ἰσοϑάνατον Σοφοκλέους si- 
ϑοπόντος ἐν Κρεούσῃ. οὐ πάνυ ἀνεκτόν. : ν 

IX Ἢ | * Περὶ τῶν ὁμοίων τῷ σχήματι. ἘΝ τῆς (478 

«cs Tide μέντοι ὅμοια τῷ σχήματι τῆς λέξεως" οὐ 

| σημαίνοντα μὲν ταυτὸν ;. ἐοικότα, δὲ τῇ ἰδέᾳ, καταλο- 

Pollux Fol. 11. D 
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γάδην λέγειν, λογάδην ἀϑροίξειν, ἀριστίνδην ἐκλέγειν, 
πλουτίνδην καταλέγειν, ἀναβάδην καϑίξειν, ἀποτάδην 
τρέχειν, συλλήβδην εἰπεῖν, ὀρϑοστάδην μάχεσθαι, ἄδ: 
δην ἐσθίειν, κρύβδην πράττειν; σποράδην ἑστάναι, 

φοράδην κομίζεσθαι, ἀνέδην παραινεῖν, χύδην δαπα-ὅ 
νᾶν, σχέδην ἐλαύνειν, ἀγχιστίνδην γαμεῖν. τὸ γὰρ φυ- 
ράδην καὶ δύδην οὐκ οἶδα εἰ. ἀνεχτά,Ἠ —— 

176 "KE D0DA44410wN AH. 

Περὶ ὀνομάτων ἀδικημάτων. — 

Καὶ τάδε ἄλλα τοῦ αὐτοῦ σχήματος, 'προβολὴ 10 
ἀδικήματος, καταβολὴ πυρετοῦ, συμβολὴ στρατοπέδου, 
διαβολὴ κακουργήματος, ἐπιβολὴ τολμήματος, ἐπιβολὴ. 
ξημίας, ἀναβολὴ πράγματος , ἐμβολὴ στρατοῦ, ἐκβολὴ 
λόγου, παραβολὴ πράγματος, ἐμβολὴ ἀγωγίμών, ὕπερ-. 

177 βολὴ δαπανημάτων, μεταβολὴ κακῶν. "* Ὡσαύτως καὶ 15 

τάδε, στεφάνων ἀνάῤῥησις, ἀναγόρευσις τιμῶν, κηρυ- 
γμάτων. στάσις εἰχόνων, ἀνακήρυξις ἀθλητῶν, “εἰσή:- 
γησὶς ψηφισμάτων, βούλησις ἀνδρῶν, εὕρεσις χρησ- 
μῶν, προαίρεσις βίου, πρόκλησις ἐν δίκῃ, κατάστασις 

ἀρχῆς, λῆξις δίκης, παραίτησις τιμωρίας, ἀντίδοσις 20 
οὐσίας, λιπάρησις πρέσβεων, ἐξεγγύησις ὀφείλοντος, 

178 ἀμφισβήτησις ἐπικλήρου, "μίσϑωσις olxov, ἔντευξις 
ἀνδρὸς, ἔχτισις δίκηρ; ἀπόδρασις στρατιᾶς, ἀπόβασις 
ἐκ νεῶν, σύνθεσις δημάτων, φάσις ἐγκλημάτων, ἀνά- 
παυσις καμάτων, ἔνδειξις ἀδικήματος, ἐχπτοίησις Tíx-925 : 
vov, ἴασις νόσων, ὑπόσχεσις χάριτος, ἀγανάκτησις 
γνώμης, ἐπιτήδευσις σοφίας, ἀπόστασις. ὑπηκόων, 
συγχυσὶς πολιτείας, εὕρεσις πραγμάτων, ὄψις χρωμά- 
τῶν, ἐγχείρησις τόλμης, κρᾶσις ὡρῶν, τέρψις ἀκοῆς, 

179 σχέψες δήμου, " σχέσις ἀψίδος, ἕξις ὅπλων, βούλησις 80 
góvov, μέλλησις πράξεων, μήνυσις ἀδικημάτων, σύλ- 

ληψις χρημάτων, ἀνασύνταξις. φόρων, ἀπόλαυσις τύ- 
χης, μέμψις γνώμης, αἵρεσις φρουρίου, ἀπόφευξις ἀπο- 

στασίου;, καὶ πολλὰ ἄλλα τοιαῦτα. Καὶ τάδε ὁμοίον 
σχήματος, δεῖγμα, ἔνδειγμα, βούλημα, βούλευμα, νὅ: 85 
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μιόμα, μίμημα, θέαμα, βάδισμα, τόξευμα, παράδειγμα, 
τόλμημα, φρόνημα, κίνημα, τίμημα, * πρόστιμα, ἀξίω-180 
quc, πλάσμα, πταῖσμα, δαῦμα, οἴκημα, κῦμα; νᾶμα, 

δόγμα, ἐπανόρθωμα, εὕρεμα, ἐρύϑρημα, ϑήφαμα, γνῶ- 
5p, συχοφάντημα, αἰσίωμα, ἐναντίωμα, πλεονέχτημα, 
ἐλάττωμα, ἀγνόημα, κήρυγμα, τραῦμα, Digna, ἀτύ- 
χημα, νόσημα, ἀῤῥώστημα, σύνϑημα, ἐπιτήδευμα, nec 

ϑύμημα, παφανόμημα, πλήρωμα, κακούργημα, λῆμμα; 
ψεῦσμα, σόφισμα, ἵδρυμα, ἀσέβημα, τοιχωρύχημα, 

το ἀναισχύντημα, "ξπιχείρημα , ἐγχείρημα, λοιδόρημα,181 

ἕρμα, μάντευμα, ἐπιτέλεσμα, δίδαγμα, φρύαγμα, καύ- 
qnie, αὔχημα, ἀλαξόνευμα, αὔλημα, πάϑημα, καῦμα, 

φλέγμα, σχῆμα, ξῶσμα, ξεῦγμα, ἄσκημα, βλέμμα, ὄμμα, 
ἄσϑμα, πνεῦμα, νεωτέρισμα, νεανίευμα, δστηλέτευμα, 

15 ἐπιτείχισμα, μηχάνημα, μεσεγγύημα, καλλώπιόσμα, στε- 
φάνωμα, πέμμα, ἀγώνισμα, γέννημα, παίδευμα, ϑρέμ- 

εὐ μα» μάϑημα, μνῆμα, ὑπόμνημα, "γεώργημα, λοιδό-182 
φημὰ, πλέγμα, ἔγκλημα. θέαμα, ἄκουσμα, ὑπόδημα, 
οἰχοδόμημα, ῥῆγμα, πρόσπταισμα, ἐπίπταισμα, στρέμ- 

9ομα, ἀνάϑημα, κινδύνευμα, βάδισμα, εὐεργέτημα, κοι- 
νώνημα, ἐρώτημα', πλήρωμα, σκαϊώρημα, σύγγραμμα, 
χαράχωμα, ἔδεσμα, βρῶμα, πῶμα, πόμα, ἄρτυμα, ἥδυ- 
ὅμα, τόρευμα, πονήρευμα, ἄόμα, ὀδύρμοτα, ϑυρώμα. 
τα, αἰκίδματα, πταίσματα, "πλάσματα, ἀργυρώματα, 183 

25 βρώματα, ϑυματα, συχνάσματα, βλάμματα, περιτρίμ- 
μᾶτα, παιπάλημα, πάτημα, ὅπλισμα, κωλύματα, πεί- 
σμᾶτα, ὡς “ημοσϑένης, ξητήματα. ἀμφισβητήματα, 
καὶ πλήρης ἡ συνήϑεια τῶν τοιούτων. δόξασμα δὲ 

^ Πλάτων εἶπε καὶ ἀποβλάστημα, Avngóy δὲ ἐπιϑύ- 
. Bouqua. δικαίωμα, φράγμα, βάμμα. τὸ δὲ κῶμα, ἡ νό- 

6og, ὅπερ ἐπὶ τῆς καρηβαρίας λέγουσι τῆς ῥεπούσης 
εἰς ὕπνον; οὐκ ἐπαινῶ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ δράμημα, οὐ- 
δὲ τὸ κώκυμα, οὐδὲ τὸ παρ᾽ ὙὝπερίδῃ ἀναισχύντημα. 
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184 *KEOAAAION 42. 

Περὶ ἀναφυγῆς. 

Ταυτὸν δ᾽ ἐστὶν ἀναφυγὴ, ἀποφυγὴ, ἀναφορά, 
ἀναχώρησις, ἀποστροφὴ, ἀποφεύγειν, ἀναφεύγειν, 
ἀναφυγεῖν," ἀνενεγκεῖν, ἀναχωρῆσαι, ἐπαναχωρῆσαι. 5 
καὶ ἀναθέσθαι δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ. 

185 ^. "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ M. 

Περὶ τοῦ τρυφᾶν. 

᾿Ωσαύτως ταυτόν ἐστι τρυφᾶν, ἡδυπαϑεῖν, ϑρύ- 
πτεσϑαι, ἀνατετρύφϑαι, ἐκδεδιῃτῆσθϑαι, ἐκδιῃτῆσϑαι, 10 
“χλιδᾶν. τὸ δὲ ϑερμερύνεσϑαι καὶ κιχλιδιᾶν κωμικὰ μὲν, 
ἐμοὺ δὲ οὐκ ἀρεστά. καὶ τὸ ἐσκιατροφῆσϑαι δὲ βίαιον, 
ἔλθοι δ᾽ ἂν εἰς χρῆσιν βιαξομένῳ. Καὶ τὰ πράγματα, 
τρυφὴ, ἡδυπάϑεια, ϑρύψις, ἐχδιαίτησις, χλιδὴ, σκια- 
τροφία. oí δὲ ἐσχιατραφημένοι, σκιατραφίαι καλοῦν-15 
ται. καὶ μετοχαὶ δὲ ἀπὸ πάντων. ὄνομα δὲ ἀπ᾽ οὐδε. ὁ 
“νὸς, ὅτι μὴ χλιδανός. τάχα καὶ ὁ ϑρυπτικός. ἐπίῤῥη- 
pu δὲ ϑρυπτικῶς, καὶ ἐχδεδιῃητημένως, φαῦλον δὲ τὸ 
ισκιατροφημένως, βίαιον δὲ τὸ χλιδανῶς. 

186 *KEGOAAAION MA. 20 

Περὶ δωρεᾶς. 

᾿Επὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ «λέγοιτ᾽ ἄν, δωρεὰ, τιμὴ, ὧϑ- 
λον, γέρας, μισϑὸς, ἐπίχειρα. ἰδίως δὲ ἰατρῷ μὲν, σῶ- 
6:900, σωτήρια, καὶ ἰατρεῖα. τῷ δὲ παιδεύοντι, διδα- 
σχάλια, δίδακτρα. τῷ δὲ στρατιώτῃ, ἀριστεῖα, ἐπινί- 95 
mue, νικητήρια. ὡς τῷ ἀϑλητῇ ἴσως ἄϑλα. καὶ χειρο- 
τέχνῃ, ἐπίχειρα. καὶ ἀγγέλῳ, εὐαγγέλια. καὶ τῷ φέ- 

187 θοντι, κόμιστρα. ὡς εὐεργέτῃ, χαριστήρια. * xi τῷ 
μηνύσαντι, μήνυτρα. καὶ τροφεῖ, ϑρέπτρα. λέγοις δ᾽ 

ἂν, δωρεῖσϑαι, τιμᾶν, γεραίρειν. Ξενοφῶν δὲ καὶ ἐπι- 80 
γεραίρειν εἶπεν. Ἐπὶ δὲ τούτων λέγοιτ᾽ ὧν καὶ τὸ 
ἀμείβεσθαι. ἀμφίβολος δὲ ἡ ἀμοιβή. ἔστι μὲν γὰρ παρ᾽ 



VL. 188. ᾿ 58 

"Δρχιλόχῳ, καὶ xag Εὐριπίδῃ ἐν ᾿Ορέστῃ. τὸ δὲ map 
Ὁμήρῳ, 

᾿ | ἄξιον ἔσται ἀμοιβῆς, 

καὶ παρὰ Πλάτωνι ἐν Συμποσίῳ, ὡς ἀσαφὲς. 

K ̂  — *KEOAAA1O0N ΜΒ. 188 
Περὶ τοῦ ἐπ᾿ ἀφροδισίοις μαινομένου. 

Ὁ δ᾽ ἐπ᾽ ἀφροδισίοις μαινόμενος, λάγνης ἂν καὶ 
λάγνος ῥδηϑείη, λαγνίστατος, λαγνεύων, εἰς ἀφροδίτην 
νοσῶν, ἀσελγαίνων, ἀκολασταίνων, πορνοβοσκῶν, πορ- 

τονοβοσκοῖς συνὼν, ἕταιριξόμενος. οὕτω γὰρ οἱ κωμικοὶ 
ὀνομάξουσι τὸν περὶ τὰς ἑταίρας ἔχοντα. εἷς ἡδονὰς 
ἐκκεχυμένος ̂  γυναιμανὴς, ἑταίραις συμβιοὺς, ἕταιρι- 
στὴς,. περὶ τὰς τῶν ἑταιρῶν ϑύρας κεκυλινδημένος» 
μάχλος, ὀργῶν. ἐν οἰχήματι ξῶν, iv ματρυλίοις, iv 

16 ἀσωτίοις, iv κασαυρίοις, εἰ μὴ σφόδρα ποιητικόν. 
ἀλέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ δύσερως, καὶ ὁ δυσερωτικὸς, καὶ 189 
ó δυσερωτιῶν. καὶ ἐρωτομανῶν, καὶ ὁ ἐρωτομανὴς 
καὶ ὃ ϑρήνερως, καὶ ὁ μισήνερως. καὶ μισητὸν ϑ 
τοῦτον οἵ κωμικοὶ καλοῦσι. καὶ μισητὴν, τὴν μά 

φοταύτην δὲ οὐχ ἑταίραν μόνον, ἀλλὰ καὶ πόρνην, t 
χαμαιτύπην, καὶ ἀσελγῆ, καὶ ἀκόλαστον, καὶ ῥᾳδίαν, 
καὶ εὐχερῆ, καὶ πρόχειρον, καὶ μοιχεύτριαν. Τὸ δὲ 
πρᾶγμα, λαγνείαν, ἀσέλγειαν, ἀκολασίαν, εὐχέρειαν, 
ῥᾳστώνην, μαχλοσύνην, ἑταίρησιν, πορνείαν, μισητίαν. 

95 *KEOA44410N ΜΙ. ΟΠ 190 
Περὶ δωροδόκου ῥήτορος καὶ ἀδώρου. 

Mepatinos δήτωρ, δεδωφοδοκημένος, δεδεκασμέ. 
vog, διεφθαρμένος, ἐπὶ μισθῷ λέγων, ἐπ᾿ ἀγρυρίῳ, 
ἐπὶ χρήμασι πολιτευόμενος, ἐπὶ τῆς τοῦ λαμβάνειν 

προαιρέσεως, πρὸς τοῦ διδόντος ὧν, παντὸς τοῦ 
διδόντος μισϑοδοτούμενος, μισϑαρνῶν, μισϑοφορῶν, 
μισϑοφόρος, μισϑωτὸς, καταμισϑοφορῶν, πρὸς ἀργύ- 
ρίον ῥέπων, πρὸς τὸ βαρῦνον, ὑποτιϑεὶς τὴν χεῖρα 
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τοῖς λήμμασι, πεπραμένος, παλίμπρατος, ἔμμισϑος," 
τὴν φωνὴν πιπράσκων, ἀποδιδόμενος, "πωλῶν, ἀπεμ-" 
πωλῶν, ἀποκηρύττων, ἀπομισϑῶν, χέρδει τὴν εὐδαι- 
μονίαν μετρεῖν., φιλοκερδὴς, αἰσχροκερδής. Καὶ vd... 
πράγματα. δῆλα. οἷον, δωροδοκία, δεκασμὸς, διαφϑο- 5 
Qd, μισϑαρνία, μισϑοφορία, πρᾶσις, ἀπόδοσις, μισϑο- τ 

δοσία, ἀπεμπώλησις, φιλοχερδία, αἰσχροκέρδεια. Ὃ δὲ 
ἐναντίος, ἄδωρος, ἀδωφοδόκητος, ἀδέκαστος, ἀμίσϑω- 
τος, ἀδιάφϑορος, ἀνάργυρος, ἄπρατος, ἐλεύϑερος, 
κρείττων λημμάτων, ἀντιβλέπων πρὸς ἀργύριον, οὐ 10 
καϑελχόμενος ὑπὸ λήμματος, οὐ βαρυνόμενος. 

*KEOGAAAION MA. 

Περὶ τοῦ ἀναιρεῖν. 

Ταυτὸν δὲ ἐστιν ἀναιρεῖν, φονεύειν, τείνειν, 
ἀποκτείνειν, ἀποκτιννύειν, ἀποκτιννύναι, σφάττειν, 15 
ἀποσφάττειν, δολοφονεῖν, μιαιφονεῖν. Θουκυδίδης δὲ 
καὶ ἔσφαξεν εἶπεν. ἀποχρᾶσϑαι, διαχρᾶσϑαι, καὶ τὸ 
ὅμοια. Τὰ δὲ ὀνόματα, ἀνδροφόνος, φονεὺς, qovt- 
xg, σφαγεὺς, μιαιφόνος, καὶ τὰ ὅμοιά. mo δὲ τού- 
τῶν καὶ μετοχαί. σφαγεὺς μέντοι παρὰ Σοφοκλεῖ καὶ ϑο. 
τὸ ξίφος. Τὰ δὲ πράγματα, ἀναίρεσις, φόνος, 6ga- 
ym μιαιφονία, ἀνδροφονία. ἐπίῤῥημα δὲ μόνον. qo- 
νικῶς. 

'KEOGAA4AION ME. 

Περὶ τοῦ ἄφνω. 95 

Ταυτὸν δέ ἐστιν ἄφνω, ἐξαίφνης, δι, αἶφ- 

νίδιον, ἐξαπίναιον, ἐξαπιναίως. χρηστέον δ᾽ ἐπὶ τού- 
του καὶ τῷ ἀπροσδοκήτως. τάχα δὲ καὶ τῷ ἀνελπί- 
στως, καὶ ἐξ ἀπροσδοκήτου, καὶ ἀνελπίστου. 

'KXEOAAAION Mj. 80 
Περὶ τοῦ ὑποχωρεῖν. | 

Tevróv ἔστιν ὑποχωρεῖν, ἐκχωρεῖν, ὑπαπιέναι, 
ὑπαλλάττεσθαι, ὑπεξιέναι, ὑπαφίστασθαν, ὑπεξίστα-. 
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σϑαι, ἐχκκλέπτειν ξαυτὸν, καὶ ὑποκλέπεειν £cvroUg. 
τάχα δ᾽ ἂν εἰς ταυτὸν συντελεῖ. καὶ τὸ σπείρεσϑαι, 
διασπείρεσθαι,, διασχεδάννυσθαι. ἢ ὡς Ξενοφῶν, δια- 

αἱ, ἢ διαπεφορῆσϑαι, ὡς Κριτίας. 

ΠΝ "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΜΖ. 
| Περὶ τοῦ ὑπεχτίϑεσϑαι. 

Καὶ ὑπεχτίθϑεσϑαι δὲ ἑαυτὸν, ἢ τὰ ἑαυτοῦ, V" τὸ 
αὐτῶν μέρος, ὅσον ἐστὶν ἐπ᾿ αὐτοῖς, τὸ κατ᾽ αὐτοὺς, 
τὸ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἧκον, τὸ ix' αὐτοῖς. καὶ Κριτίας δέ 
-— φησιν, ἐπὶ MON ἐπὶ τὸ ἀφηστοὺς d, καὶ τὰ 
« Opote. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ MH. 
Περὶ οὐσίας. 

"Eod δὲ, οὐσία, κλῆρος, κτῆσις, aiidébuela] πλοῦ- 

1ότος, βίος, χρήματα, εὐχρηματία, πολυχρηματία, εὐκτη- 
μοσύνη, πολυχτημοσύνη. χτήματα, ἐπικαρπία, τὰ 
ὑπάρχοντα, τὰ ὄντα. εὔκληρος, βαϑύκληρος, πολυχτή- 

195 

196 

gov, πλούσιος, βαϑύπλουτος, ποζυχρήματος. καὶ sÜ- 
βιον, ὡς "Avid φησι, καὶ εὔβιος. Πλάτων δὲ καὶ 

50 εὐχρημονεῖν τὸ πλουτεῖν, καὶ ἀχρημονεῖν τὸ πένε- 
ὅϑαι εἶπε. τοῦτο δὲ καὶ ἀπορεῖν, καὶ πτωχὲύειν, μι- 
σϑαρνεῖν, ϑητεύειν, ἀγείρξιν, προσαιτεῖν. ἘΤαυτὸν δὲ197 
καὶ ὁ πένης, ἄπορος, ἀχφήματος, ἀκτήμων, ἄκληρος, 

ἐνδεῶς πράττων, ἀπόρως πράττων, ἐν πενίᾳ Δαϑέστη- 
φοχὼς, σπανίξων. ἐξ ὧν Χαὶ πενία, ἀκληρία, ἀπορία, - 

ἀχρημοδύνη, ἀχρηματία, ἀκτημοσύνη, σπάνις, ἔνδεια, 
ἔχδεια, ἐπίλειψις. ᾿Ιδίως δὲ, τοὺς μὲν ziovalovs, καὶ 

τοὺς παχεῖς, καὶ τοὺς ἐνδόξους, καὶ TOUG βελτίους, 
«di τοὺς ὀλίγους, καὶ τοὺς χρηστοὺς, καὶ τοὺς ἱππέας 

S0 dvouetov , τοὺς δὲ πένητὰς, τοὺς πολλοὺς, τοὺς Ón- 
βμοτικοὺς, τὸν δῆμον. ἔνιοι δὲ πένητα, τὸν πτωχὸν, 
καὶ πτωχείαν, τὴν πενίαν. οἱ δὲ τὸν οὕτω πράττοντα, "ΟΣ 

καὶ γυμνὸν, καὶ xolvov ὠνόμαξον.. 
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COKEO4440L0N:Mj 5.00 
* Περὶ ἐξόρων πόλεων. τς δ᾽ Mee 

198 Ἐξόρους δὲ ἐρεῖς, ξξορίους, ὑπερορίους. ἔκδημος, 
ἀπόδημος, διαπόντιος, ἐπιστολιμαῖος, καὶ ἀλλόφυλος. 
καὶ κατ᾽ αἰτιατικὴν πληϑυντικὴν τὰ αὐτά, οἷον, ἀλ-5 
λοφύλους ἄνδρας τε καὶ δυνάμεις, “ἢ πολέμους, καὶ ἡ 
τὰ ὅμοια. 

199 COO YU 5 ὍΝ πο 

ud Περὶ γέλωτος καὶ τοῦ κλαίειν.. dé oru es vi 

Γέλως ἐρεῖς, καὶ μειδιάσμὸς, καὶ μειδίασμα, iol. 10 
μειδίασις, φαιδρότης ὀφθαλμῶν, ἄνεσις προσώπου, 
καγχασμός. καὶ ἑτέρας χρείας, χλευασμὸς, χλευασία, 
κατάγελως. γελᾶν; μειδιᾶν, ὑπομειδιᾶν, ἐπιμειδιᾶν, 
ἀνιέναι τὸ πρόσωπον, φαιδρύνεσθαι τῶ ὀφϑαλμὼ, 

καγχάξειν, χλευάζειν, ἐπιχλευάξειν, καταχλευάξειν, ἐκ-15 
χλευάξειν, καταγελᾶν, ἐπεγγελᾶν, ἐπιγελᾶν, πλατὺς γέ-. 

200 λως, Σαρδώνιος γέλως, ἔκγελως. "παρὰ Πλάτωνι, γε-. 
λαστικός,. οὕτω γὰρ ὁρίξονται. τὸν ἄνϑρωπον, ὅτι μό- 
vog ἐξ ἁπάντων τῶν ξώων. γελᾷ. χλευαστικὸρ, κατα- 
χλευαστικὸς,. καταγελαστικῶς, χλευαστικῶς. οὐ. γὰρ. ἄνϑο 

προσοίμην ἀπὸ τῶν ἄλλων ἐπιῤῥήματα. Τάχα δ᾽ ὧν. 
εἴη, τῆς αὐτῆς χρείας τὸ κατακωμᾶσϑαι, πατειρωνεύε- 
σϑαι, διασύρειν, senes, τωϑάζξειν. εἴρων, κωμωδι- 

201 x06, τωϑαστικός. "ὁ ψὰρ γελοῖος, καὶ τὸ «γελοιάζεεν, 

καὶ τὸ γελοίως, ἑτέρας ἐστὶ γρείας. ὥσπερ χαὶ ὁ κα- 85 

ταγέλαστος, καὶ παρὰ τοῖς ποιηταῖς τὸ τῆς ϑαλάττης 
γέλασμα. Κλαίειν. δὲ ἐρεῖς, καὶ ἀποκλαίειν, καὶ. μυ-. 

oia ἄλλα. olov, δακρύειν, ἀποδαχρύειν, κλαυϑμυρίξε-, 
σϑαι, ϑρηνεῖν, ὀδύρεσϑαι, ἐποδύρεσϑαι, ἀποδύρεσϑαι, 

, δεινοπαϑεῖν, οἰμώξειν, ὀλοφύρεσθαι, κατολοφύρεσϑαι, 80 
ποτνιᾶσϑαι, οἰχτίξεσθαι. καὶ καχλαυϑμὸς, δώπκρυον, 

κλαυϑμυρισμὸς, ὀδύρματα, ϑρῆνος, ὀλόφυρσις.. οἶκτός, 
202 Ti; καὶ. ιοἰκτισμὸς, καὶ οἰμωγή. "τραχὺ δὲ ἡ ποτνίασις, 

καὶ εὐτελὲς ἡ δεινοπάϑεια, φιλόδἄχρυς δὲ, καὶ πολύ-. 
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δυκρῦς;. καὶ "ϑρηνητικὸς, καὶ ὀδυρτικὸς., xal. ϑρηνώ- 

δης» καὶ ϑρήνων ἔξαρχος, καὶ ϑρηνῳδὸρ, ὃν καὶ ϑρῆ- 
νον ἐχάλουν. Ἐπιῤῥήματα δὲ οὐκ ἀπὸ πάντων, ἀλ-. 
SEEN» enu. Εἴποις δ᾽ ἂν, γυναικεῖον γένος ἐστὶ 

σϑρηνῶδες, καὶ φιλόϑρηνον, καὶ φιλόδυρμον, καὶ ϑρη- 
νητικόν. ) J pou à (4 

bs UKEOAAAION NA, 208 
Περὶ ὀνόματος. 

. Εἴποις ὃ ἂν , ὄνομα, κλῆσις, προσηγορία, πρόσ- 
10 ρῆμα, πρόσρησις, ἐπίκλησις, ἐπίχλην, ἐπωνυμία, ὀνο- 

μασία. Καὶ τὰ ἀπαρέμφατα, ὀνομάξειν, ἐπονομάξειν, 
καλεῖν, προσαγορεύειν. 

*KEGOAAAION.NB 204 

“Περὶ καιρίου καὶ ἀκαίρου. 

15 Kaigiov δὲ ἐρεῖς τὸ αὐτὸ καὶ εὔκαιρον, καὶ Ey- 
iib, ἐπίκαιρον, ἐν χαιρῷ, κατὰ χαιρὸν, ἐπὶ και- 
90v, καιρίως εὐκαίρως, ἐγκαίρως,. ἐπικαίφως, εὐχαι- 

ρία, ὡς Πλάτων. καὶ τὰ ἐναντία, γνώριμα. ἄκαιρον, 
' Ebo καιροῦ, ἀκαιρία, ἀκαίρως. ἀπὸ δὲ τούτων, τὸ 
Ξοκαιροφυλακεῖν, καὶ καραδοχεῖν ἔλεγον. Εἴποι δ᾽ ἄν 

τίς καὶ εὔστοχον, ἐπίσκοπον, ἐπιτευχὲς, ἐπιτυχὲς, - 
εὐτυχὲς, ἀπλανὲς, ἀσφαλές. τάχα καὶ ἀστραβές. * ὡς 205 
τὸ ἐναντίον, ἄσκοπον, ü6royov, ἀτυχὲς, δυστυχὲς, 

᾿διηαρτημένον, ἐσφαλμένον. καὶ εὐστοχίαν δὲ ἐρεῖς, 
25xol ἐπιτυχίαν, καὶ εὐτυχίαν. καὶ ἀστοχίαν, δυστυχίαν, 

καὶ διαμαρτίαν, ἀτυχίαν. οὐ γὰρ καὶ ἐπισκοπίαν. καὶ 
εὐστόχως, καὶ ἐπισκόπως, εὐτυχῶς, ἐπιτυχῶς , ἀπλα-. 
νῶς, ἀσφαλῶς, ἀστραβῶς, ἀστόχως, ἀσκόπως, ἀτυχῶς, 

- δυστυχῶς, διημαρτημένως, bem spaiseóio καὶ 
βοτὰ ὅμοια. 

ANS A 
we 

ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ ἽΕΙ" 206 

curo, Περὶ δήλου καὶ ἀδήλου.᾽ 
ἐδ ας ᾿ς Esic δὲ, δῆλον, καὶ ἔνδηλον, ἔκδηλον, ἐπίδηλον, 

den προφανὲς, ἐχφανὲς, ἐπιφανὲς, περιφανὲς, 

(0 NS SM 
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καταφανὲς, σαφὲς; γνώριμον, ἐληλεγμένον, πολυϑρύλ- 
λητον, ἐλτεθρυλλημένον, τεθρϑλλημένον. μυριόλεκτον, 
ὡς ἐΞενοφῶν. xol τὰ παφαπλήσια, τὸ δὲ ἀρίδηλον, 
ποιητικόν. συνείη δ᾽ ἂν. εἰς ταυτὸν, ἔχπυστον, ἔχφαν- 
vov, ἔχφορον. sl τὸ ἐπίῤῥητον, ἐπιβόητον, πϑριβόη-5 

207 vov, χκεκηρυγμένον. “Καὶ và ἀπαρέμφατα, δηλῶσαι, 
ἐχφῆναι, σαφηνίσαι, γνωρίσαι; ϑρυλλῆσιυ»,, κηρῦξαι, 
ἐκκηρῦξαι, ἐκλαλῆσαι, ἐχβοῆσαι, ἐκϑρυλλῆσαι, ἐκϑροῆ- 
σαι, ἐξαγορεῦσαι, ἐλέγξαι. τάχα δὲ καὶ διακαλύψαι, 

καὶ ἐχχάλύψαι, καὶ ἀποχαὰλ ὕψαι. καὶ ἐνδήλως, PUE y^ 
Aog, ἐχδήλως, ἐπιδήλως. τὸ γὰρ καταδήλώς,, καὶ. 
λῶς, εὐτελῆ, προοφανῶς δὲ, καὶ ἐχφανῶς,. καὶ καταφα- 
νῶς ἐρεῖς. περιφανῶς, γνωρίμως, σαφῶς, πεφὰσμέ- 
vog, ἀπαρακαλύπτως, ἀνυποστόλως. πολυϑρυλλήτως, 

208vsPovAAguévog, "σχληρὸν γὰρ τὸ ἐκλελεγμένως, ἀλλὰ 15 
καὶ ἐπιῤῥήτως.. ἐπιβοήτως, περιβοήτως, καὶ τὰ ὅμοια. 
τὸ δὲ κεκηρυγμένως, ἄηϑες. ἐκ δὲ τῶν ἄλλων, ἀποκε-. 
καλυμμένωρ. καὶ δήλωμα δὲ, καὶ δήλωσις, καὶ περι- 
φάνεια, καὶ γνῶσις, καὶ σαφήνεια, καὶ θροῦς, ἔλεγ-. 
qos. 6x4xoóv γὰρ τὸ ἐπιβόημα. ἀπὸ δὲ τῶν . ἄλλων 30 

' 4 ovx ἔστι πράγματα, ἢ ἄντικρυς ἄλλα δηλοῖ. Τάχα 
δ᾽ ἂν τούτοις προσαρμόσαις, διαῤῥήδην, διαφάνδην, 

209 ὡμολογημένως. "Τὰ δ᾽ ἐναντίᾳ, ἄδηλον, ἀφάνὲς, ἀσά-. 
φὲς, ἄγνωστον, ἀνέλεγκτον, ἀπόῤῥητον, ἀνέκπυστον, 
ἄφϑεγκχτον, σεσιγημένον, συνεσχιασμένον, ἀνέκφορον,9 5 
ἐπικεκρυμμένον, κρυπτὸν, κρυπτόμενον, ἐπικρυπτόμε- 
νὸν, διαχρυπτόμενον, ἀγνοούμενον, λανϑάνον, συγκε- 
καλυμμένον. ὑπὸ παραπετάσματι. ἀφανίσαι δ᾽ ἂν εἴς 
TOig, χρύψαι, καταχρύψαι, κατακρύψασϑαι, ἐπικρύ-. 
ψασϑαὶ, κατασιγάσαι, διακρύψασϑαι, λαϑεῖν, ἀγνοη-80 
ϑῆναι, συσκιάσαι, παρακαλύψασϑαι, προκαλύψασϑαϊ, 
ὑποστείλασϑαι, παραπετάσασϑαι, καὶ τὰ ὅμοια. Καὶ 
τὰ ἐπιῤῥήματα, ἀδήλως, ἀφανῶς, ἀσαφῶς, ἀγνώστως, 
ἀνελέγχτως, ἀῤῥήτως, ἀποῤῥήτῶς, κεκρυμμένως, λελη- 
9Orog, λανϑανόντως, στεγανῶς. φορτικὸν δὲ τὸ σιγη- 86 
AÓc. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων σκληρὰ, ἢ εὐτελῆ. —— 



 *IOYAIOY IIOAYAEYHRHOYZ Z. ι 

᾿Ιούλιος Πολυδεύκης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. 

T, ταῦτα συντιϑέντα τὰ βιβλία οὐ πολλοῖς ὧμι- 
5 ληκέναι μόνον. ἐχρῆν ἐμμέτφοις τε καὶ ἀμέτροις λό- 
γοις, ὥσπερ ἂν εἴποι ὁ Πλάτων ἔν τε ποιήμασι καὶ 
χύδην» ἀλλὰ προσϑεῖναί τι αὐτοῖς καὶ συντάξεως 
σχῆμα, καὶ τὸ ἐν τοῖς ἀνομοίοις ὅμοιον. ἔτι δὲ καὶ 
ἀκρίβειάν τινα ἐπὶ τῆς ψυχῆς ἔχειν», εἰς βασάνου κρί- 

1οσίν. τοῦδε εἴνεκα οὐδὲ συνεργὸν ἐδυνάμην ἐπ᾽ αὐτὰ 
παραλαβεῖν οὐδένα. οὔτε γὰρ εἶχον Ovo πιστεύσαιμι 
ἐοίκότι, καὶ ἔδει πάντως ἑκάστῳ προσεῖναι τὸ ἐμοὶ 
δοκοῦν. 

"KEOAAAIA TOT 'EBAOMOT BIBAIOT2 

15'Ev τούτῳ τῷ βιβλίῳ, περὶ τεχνῶν ἀγοραίων. 
Περὶ τῶν ἐκ τοῦ πιπράσχειν ὀνομάτων. 
Περὶ τῶν τὰ πάντα πωλούντων. 
“Περὶ τῶν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς τεχνῶν καὶ τῶν περὶ αὖὐ- 

. 

WIR. 

| ταῖς ἀγγείων καὶ ἔργων. δ΄. 
90 Περὶ ἀρτοποιῶν. £. 

|. Περὶ χρεωπωλῶν. g. 
“Περὶ iyQvozoAówv. - ξ. 

?j “Περὶ ταριχοπωλῶν. 
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Περὶ ἐριοπωλῶν. 9΄. 
8 "Ὅσα περὶ ταλασίαν καὶ ἱστουργίαν ὀνομάτων καὶ 

ἐργαλείων. ί. 

"Oó« ἀπὸ τοῦ πλύνειν τὰς ἐσθῆτας ὀνόματα καὶ ἐρ- 
γαλεῖα. ui. 5 

"Anó ἐσθήτων ὀνόματα. ιβ΄. 
᾿Ἐσϑήτων εἴδη. ι, ιγ΄. 
᾿Εσϑήτων μέρη. ιδ΄. 
Περὶ σκυτίνων» ἐσϑήτων. ἐν ἀνέ, 
Περὶ λινῶν ἐσθήτων καὶ ἀὠμοργίνων. ag.10 
Περὶ βυσσίνων καὶ τῶν τοιούτων. i. 
Περὶ τῶν τὰς ἐσθῆτας πιπρασκόντων. uj. 

4* Ayysin. ἐσϑήτων. tuo δ΄. 
Περὶ τῶν τὰ σκύτη ἐργαξομένων. x. 
Zxvvovóucv ἔργα καὶ ἐργαλεῖα. , κά.15 
“Ὑποδημάτων εἴδη καὶ ἰδέαι. κβ΄. 
Περὶ μετάλλων καὶ μεταλλέων καὶ τῶν τοιούτων ἐρ- 

γαλείων. ᾿ xy. 

Τὰ ἀπὸ χρυσοῦ καὶ γον καὶ χαλκοῦ xol σιδή- 
ρου ὀνύματα. κδ΄. 90 

Περὶ ὑλοτόμων καὶ ὑλαγωγῶν καὶ ἀνϑρακέων. κέ. 
Tsxvóvov ἔργα καὶ ἐργαλεῖα. | *g 
Περὶ οἰκοδόμων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα. , WE, 

5 Ζωγράφων ἔργα καὶ ἐργαλεῖα. ὀξέα Mile 
“Μισϑωτῶν ὀνόματα καὶ ἔργα. | — x9'.25 
'OoviosvrQv. A. 
Θαλαττουργῶν. λά. 
Γεωργῶν. Ap. 

Περὶ ποιητικῶν τεχνῶν, κεραμέων, βαλανέων, βαπ- 
τῶν, πιλοποιῶν, πλοχέων, μυροπωλῶν, λυχ-30 
ψοποιῶν, xci ἄλλων τεχνῶν τῶν ἀπὸ τοῦ ποι- 
&v, x«l τῶν ἀπὸ τοῦ ϑαυματοποιεῖν, καὶ τῶν 
ἀπὸ τοῦ πιπράσκχειν. καὶ αἰσχίους τέχναι, καὶ 
τὰ παρὰ Πλάτωνι πρόσφορα ταῖς τέχναις ὀνό- 
ματα. παν ς ᾿ή 65 
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SKEOAAAION ἈΠΟ ΌΝ 9 
see πος Περὶ τεχνῶν ἀγοραίων. 

“Κα μὴν ἐπί ys τῶν ἑξῆς τεχνῶν εἴποι ἄν e, 
"x. βάναυσοι, τέχναι ἀγοραῖοι, ἀνελεύϑεροι, ἄπει- 

59 χαλοι, ἑδραῖοι, χειροτεχνικαὶ, χειρουργικαί. καὶ ὡς. 
“Ξενοφῶν » βαναυσικαί. εἴποις δ᾽ ἂν κατὰ Πλάτωνα 
φαὶ δευτερουργοὺς τέχνας. χειροτεχνία, χειρουργία, 
βαναυσία, βαναυσουργία, χειροτεχνεῖν ; χειρουργεῖν», 

- βαναυσουργεῖν. χειροτέχνης, χειρουργὸς, βάναυσος, βα- 
 jovevGovoyóc, ἕδραῖος. "Τὸ γὰρ ἀποχειροβίωτος, καὶ 7 

χειρώναξ, καὶ χειρογάστωρ, καὶ χειροβοσχὸς καὶ χειρο- 
βάναυσος, ἧττον ἄν τις πρόσοιτο. Καὶ ὁμότεχνοι δὲ καὶ 
σύντεχνι. ᾿'Δριστόφάνης γὰρ ἐν Τηρυτάδῃ τούτῳ κέχρη- 
ται. καὶ ἀντίτεχνοι ἐρεῖς. ἀντιτέχνησις δὲ παρὰ Oovxv- 

15 δίδῃ ig ἑτέρου εἴρηται. τοὺς δὲ βαναύσους καὶ ἐργα- 
στῆρας κατὰ “Ξενοφῶντα εἴποις. τοὺς μέντοι μὴ ἀκρι- 
βεῖς τεχνίτας, φαυλουργοὺς κατὰ ᾿Δφιστοφάνην λέγε. 
Τὸ δὲ χειροτεχνηϑὲν, χειροτέχνημα, χειρούργημα, τἔχ: 

. Ψημα, τέχνασμα, δημιούργημα, ποίημα, ἔργον, πλάσ- 
90 μα, κατασχεύασμα. Τέχναι δὲ, ἔμπυροι, καὶ ἄπυροι.. 

"KEOAAAION B. 8 

Περὶ τῶν ix τοῦ πιπράσκειν ὀνομάτων. 

AL uiv ix τοῦ πωλεῖν, πιπράσχειν, ἀποδίδοσθαι, 
μεταβάλλειν, ἀμείβειν, ἀντικαταλλάττεσθαι, χαπηλεύ- 

$5swv, ἀποχκηρύττειν, ἐμπωλεῖν. ποιοῦσι δὲ ὀνόματα, 

πωλητὰς, πρατῆρας, μεταβολέας, καπήλους. τὰ ydg 
ἀπὸ τῶν ἄλλων σχληρά. Ἰσαῖος δὲ καὶ Ὑπερίδης 

Ὁ τὸν πράτην εἶπον. ἐν τῇ κωμῳδίᾳ ὁ πώλης ὥσπερ καὶ 
ὁ πρατίας εἴρηται. «Αὐτὰ δὲ τὰ πιπρασκόμενα, πώ- 

S0Àgue, evi, ἀγώγιμα. πράσιμα δ᾽ Ἰσαῖος εἴρηκεν, 
ὥσπερ Πενοφῶν, φόρτον, ἐμπώλημα, ῥῶπος, γέλγη. 

E * Δέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ ἀπὸ τῶν. μετοχῶν, τὰ πωλούμε-9 
να, τὰ πιπρασχόμενα, τὰ χαπηλευόμενα, τὰ ἀποκη- 

ρυττόμενα, τὰ ἀποδιδόμενα. ἔστι δὲ τοῦτο ἀμφίβο- 
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λον. Καὶ τὰ πράγματα, πρᾶσις, καπηλεῖα, καπηλικὴ, 
ἀποκήρυξις, μεταβολὴ, μεταβλητικὴ, ἀπόδοσις, ἐμπω- 
λή. καὶ πώλησις δὲ Ξενοφῶν εἶπεν. ἀλλὰ xol ἀπο- 
κεχήρυχται ἐρεῖς, καὶ ἀποδέδοται, καὶ μεταβέβληται, 
καὶ κεχαπήλευται. λέγοις ἂν τὰ πραϑέντα, καὶ πέπρα-5 

10ται, καὶ ἐμπέπραται:. "Πλάτων δὲ ἐν τῷ low 
φησι, πωληϑέντα που πρότερον ἔργα ἀλλότρια πα- 
φαδεχόμενοι,, δεύτερον πωλοῦσι. Καὶ ἀξίως μὲν πι- 
πράσχεται τὰ εὔωνα, καὶ λυσιτελῶς. καὶ ἐπευωνισμέ- 
vo, καὶ ἀντίπροικα, καὶ ὠντ᾽ οὐδενός. Τὰ δὲ τίμια, t 10 
vium, ἐπὶ πολλῷ τετιμημένα. λέγοις δ᾽ Qv καὶ ἐπιτέ- 
τανταν αἵ τιμαὶ αὐτῶν. καὶ ὃ πιπράσχων. ἐπέτεινξ, 
"αἱ ἐπετιμᾶτο. Τὰ 0E μήπω πεπραμένα, ἄπρατα.. ὧσ-᾽ 
αὐτῶς καὶ τὰ μὴ πιπρασχόμενα, ὡς ἄπρατος ἀνὴρ, ὃ : 

11 μὴ πιπράσχων ἕξαυτόν. * Καὶ ὃ μὲν τόπος ὅπου πι- 15 
πράσχουσι, πωλητήφιον ἂν χαλοῖτο. καὶ ὡς παρ᾽ H- 
ροδότῳ, πρατήριον. Καὶ κύκλοι δὲ ἐν τῇ νέᾳ xa- 
μῳδίᾳ καλοῦνται, ἐν οἷς ἐπιπράσχοντο τὰ ἀνδράπο- 
δα, ἴσως xul τὰ λοιπὰ ὦνια. Ἐφ᾽ 0 δὲ ἀναβαίνον- 
τεῦ οὗ δοῦλοι πιπράσχονται, τοῦτο τράπεζαν ΤἌφιστο- 20 

φάνης καλεῖ. μονοπώλιον δὲ Ὑπερίδης εἴρηκεν ἐν τῷ 
κατὰ ᾿Δφιστοφῶντος, oí δὲ ἄλλοι μονοπωλίαν. Ὁ δὲ 

τοῖς πιπράσκουσι προξενῶν, προπράτωρ, ὡς “:είναρ- 
1297oc καὶ ᾿Ισαῖος. "“προπώλην δὲ ᾿Δριστοφάνης αὐτὸν 

εἶπε, καὶ προπωλοῦντα Πλάτων. “υσίας δὲ τούτους 95. 
μὲν προπράτας, τοὺς δὲ σὺν ἄλλοις πιπράσχοντας, 
συμπράτας. Τὸ δὲ δεύτερόν τι πιπράσκειν, ἀναπῶω- 
λεῖν ἐρεῖς. καὶ ἀναπιπράσκειν. καὶ τὸ ἔργον,. ἀνόπρα- 
σις, καὶ τοὺς τοῦτο ποιοῦντας, ἀναπιπράσκοντας, καὶ 

ἀναπωλοῦντας. Καὶ τὰ δεύτερον πιπρασκόμενα, ὦνα-30 
πωλούμενα, ἀναπιπρασκόμενα, παλίμπρατα, παλίμ- 
πῶωλᾶ. καὶ ὃ τοῦτο ποιῶν; -παλίμπωλος, παλιγκάπη- 

18λος: "Τὸ δὲ μετὰ τὴν πρᾶσιν ἀποδοϑὲν, ἀνάδοτον 
ἄν τις εἰπεῖν δύναιτο, εἰπόντος Θουχυδίδου, μὴ 
ἀνάδοτος εἴη Πλάταια. Τὰ δὲ ἐκ τοῦ δεδημεῦσϑαι 85 
πιπρασχόμενα, δημιόπρατα. Τὸ δὲ σὺν ἄλλῳ πεπρᾶ- 
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σθαι, προσπεπρᾶσϑαι. ὃ δὲ οἱ νῦν φασι τοὺς οἰκέτας 
πρᾶσιν vinibr, du εὑρεῖν iv ταῖς "guótoguvovg 

Ὥραις, 
εἴ μοι κράτιστόν ἐστιν εἰς τὸ Θησεῖον. δραμεῖν, - | 

5. ᾿ἐξχεῖ δ᾽, ἕως ἂν εὕρω πρᾶσιν, μένειν. ὶ 

ἄντικρυς δὲ ἐν ταῖς Εὐπόλιδος Πόλεσι, κακὰ τοιάδε 
πάσχω. uiv, οὐδὲ πρᾶσιν αἰτῶ. "Τὰ δὲ πραϑέντα, 14 
καὶ ὠνηϑέντα λέγουσι. καὶ τὸν ὠνημένον, καὶ τὸν 
ὠνηθέντα, ὅστις ἐπρίατο, τὸν πριάμενον, ἐωνηϑέντα. 

10 Τὸ δὲ ἀνατιμᾶσϑαι, καὶ τὸ τῷ πλέον δόντι ϑέλειν 
πιπράσκειν, πληστηριάξειν ἂν λέγοιτο, ὡς Ἰσαῖος ἐν 
τῷ πρὸς ᾿Δνδοκίδην. εἰπὼν, οὐ τιμῆς τεταγμένης πω- 
λοῦσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἂν δύνανταν πληστηριάδαντες, πλεί- 

στοῦ ἀπέδοντο. ἁλώνητοι δὲ ἐχαλοῦντο οἵ μηδενὸς 
15 ἄξιοι τῶν οἰχετῶν, ὅτε τῶν Θρᾳκῶν οὗ μεσύγειοι, 

ἁλῶν ἀντικατηλλάττοντο τοὺς οἰχέτας. "Τὰ δὲ κατα- 15 
βαλλόμενα ὑπὲρ τῶν πιπρασχομένων τέλη, ἐπώνια 
λέγουσι. τῆς δὲ ἰσωνίας “υσίας εἴρηκεν ἐν τῷ περὶ 
ἀσπιδοποιοῦ. ἐν δὲ: τοῖς ᾿ἀττικοῖς ψηφίσμασιν, ἃ τοῖς 

90 ξένοις ἐπί v; μέγα ἐγράφετο, ἔστιν εὑρεῖν, εἶναι ἀὐ- 
. τῷ καὶ οἰκείαν ὥνησιν. Τὸν δὲ. πολλὰ ὠνούμενον 

ξξεστιν εἰπεῖν πολλαγόρασον, sl καὶ φαῦλον τοὔνομα. 
ἀλλ᾽ ὅτι Φερεχράτης εἴρηκεν ἐν Πέρσαις, τὸ παιδίον 
τὸ πολλαγόρασον, κἀπὸ πολλῶν 9 ἡλίων. Τούτων - 

950b xal ϑεοὶ. ἴδιοι, ὁ ἐμπολαῖος ᾿Ερμῆς, καὶ ὁ ἀγο- 
- eaiog. «cl ἐμπόλω “ἁιοσκούρω iv Ἤρωσιν '4g:- 

στοφάνης. 

"*KEGOA4A4AION I. 16 

llol τῶν và πάντα πωλούντων. 

-Ot μὲν δὴ πάντα πιπράσκοντες καλοῖντ᾽ ἂν, 
£a καὶ πανδοκεύτριαι. καὶ τὸ χωρίον, πανδο- 

«tiov. καὶ τὸ πρᾶγμα, πανδοκχεύειν, καὶ. πανδοκεία. 
Οἱ δὲ εἰς τὰ πανδοκεῖα καταγόμενοι, κατάχται ἂν. λδ- 
γοιντο. μᾶλλον δὲ οἵ πάντα πωλοῦντες, παντοπώλαι. 

35xal ὁ τόπος, παντοπωλεῖον. τὴν δὲ ἀρτόπωλιν, καὶ 
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τὴν παντοπωλίαν εἶπεν [άρχιππος ἔν ᾿Ἰχϑύσιν. ΟἹἨ 'δὲ 
τὰ ἀνδράποδα πιπράσκοντες, ἀνδραποδοκάπηλοι.. oí 
γὰρ λαφυροπῶλαι κοινὸν ὄνομα xol πρὸς τὰ ἄψυχα. 
εἶπε δὲ καὶ ἀνδραποδώνης ly toig “Ἤρωσιν ^A49u6ro- 

17 φάνης. "τὴν δὲ ϑεραποινίδα, καὶ ϑρεπτὴν ἐρεῖ, “ὅστις 5 
βούλοιτο ἕπεσϑαι Φερεκράτει εἰπόντι ἐν Μυρμηκαν- 
ϑρώποις, Μανίαν ϑρεπτήν.: ἔστι δὲ τοὔνομα καὶ ἐν 
τῷ “υσίου πρὸς Πευϑόδημον ὑπὲρ ἀποστασίου. Τέ- 
χναι δὲ ἐπ᾽. ἀνθρώποις, παιδοτρίβαι; γυμνασταὶ, καὶ 
oí σωμασκοῦντες. τάττεταν γὰρ κλῆσις. ἐπὶ τῶν &6-10 
κουμένων. οὐδὲν δὲ κωλύει xol ἐπὶ τῶν. ἀσκοὔντων 
τὴν φωνὴν τετάχϑαι. Τοῦ δὲ ἀλείπτου οὐ ὄντος ἐν 
χρήσει, ἀλείπτρειαν εἰρήκασιν οὗ μέσοι᾽ κωμικοὶ, καὶ. 
“υσίας ἐν τῷ “Διοφάντου. περὶ χωρίου. esca 
δὲ xol Opi ἐστιν ᾿Δλείπτρια, ο. ' 15 

48... *KEOAA4410N A4. 
Περὶ τῶν ἐπὶ ταῖς τροφαῖς. ] 

AL δὲ ἐπὶ ταῖς τροφαῖς τέχναι, σιτηγοὶ; σιταγω- 

γοὶ, σιτοπῶλαι, πυροπῶλαι, σιτοχάπηλοι, σιτοκαπή: 

λεύειν, 'σιτηγεῖα, πυροπῶλεῖα,, σιτοπωλεῖα., πυροπῶ- 90 
λεῖν, σιτοπωλεῖν, πυροχαπηλεύειν, σιτομέτραι;. ὡς 
Ὑπερίδης. ἀφ᾽ οὗ καὶ σιτομετρεῖν, καὶ πυρομετρεῖν, 
καὶ πυρομέτραι, ἢ πυρὸμετρηταί. ἡ δὲ ἀλφιτοποιία, 

19 ἀλφιτεία καλεῖται. καὶ οἱ ἐργαζόμενοι, ἀλφιτεῖς.. Ὁ 
δὲ πιπράσκων τὰ ἄλφιτα, ἀλφιταμοιβός. Τὸ δὲ ἐρ- 95 

γαστήριον, ἀλφιτεῖον, μύλων, ξώτριον, ξητρεῖον, χόν- 
δριον, χονδροκοπεῖον. Καὶ τὰ ἐργαλεῖα, ὄνος ὃ dAÉ-. 
ων. καὶ ἡ τράπεζα, μύλη. καὶ ὃ τῆς ἐργασίας προε- 
στηκὼς, μυλωρὸς, καὶ μύλοθρος. καὶ ἡ ἔνδον τίφη, 
μυληϑοὶς, καὶ μυλαχρίς. ἔνιον δὲ τὴν μυλαχρίδα,80 
καὶ τὴν ἀλετρίδα, καὶ τὸ κάλλυντρον, μυλήκορον. 

Ὁ "τὸν δὲ νῦν μυλοκόπον; ὀνοχύπον "AAs&ug εἴρηχεν ἐν 
᾿Δμφωτίδι, ὑνοκόπος τοὺς ἀλεκτρυόνας, τῶν δὲ κο- 
πτόντων ὄνους. Τό γε μὲν τοῖς οἰχέταις τοῖς ἔνδον 
ἐργαζομένοις ὑπὲρ τοῦ: μὴ κάπτειν τῶν ἀλφίτων πε-85 
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ριτιϑέμενον, παυσιχάπη ὀνομάξεται, τροχοειδὲς μηχά- 
vyuc ὃν τῷ τραχήλῳ περιαρμοξόμενον, ὡς ̓ ἀδυνατεῖν 
τῷ στόματι τὰς χεῖρας προσάγειν. 

Carm CO*K EOAAAION E. ijs "in 9} 

g 9 angue Περὶ ἀρτοποιῶν. 

᾿ΔΑρτοπῶλαι, ἀρτοπωλίαι, ἀρτοπώλιδες, ἀρτοπωλεῖν, 

ἀρτοπώλιον, σιτουφγοὶ, ἀρτοποιοὶ, ἀρτοπόποι. Ξενοφῶν. 
δὲ τοὺς ἀρτοχόπους λέγει. Τὸ δὲ ῥῆμα τὸ ἀρτοκοπεῖν 
ἐν. Φρυνίχου. -Movozgózo. ἐν δὲ ᾿Δριστοφάνους Ἥρω- 

106w, ἀρτοποιία, τηλία. Τῇ δὲ ἀρτοπώλιδι ἀνήκει 
ἄλευρα,. ἄλφιτα, ὀλλύραι, ξειὰ, ,σεμίδαλις, χόνδρος, 

selva, πάλημα. ἀφ᾽ ἧς καὶ τὸ παιπάλημα, σταὶς, 
" Καὶ τὰ ἐργαλεῖα, χρίβανος, ἴπνος, πλάϑανον, 22 

md ὀβελοί. καὶ σκάλευρον δὲ ἐργαλεῖον, ὃ oí νῦν 
15 σχάλεϑρον. Τὰ δὲ ἔργα, δεῦσαι, φυρᾶσαι, τρῖψαι, 
^ διαττῆσαι. καὶ ἀρτοστροφεῖν δὲ "guótoguvig λέγει. 

διαπλάσαι, πέψαι, ὀπτῆσαι, ἐξοκτῆσαι, ἐξελεῖν. Ὃ δὲ 
μάττων τὰ ἄλφιτα, μαγεὺρ, ματτευόμενος. καὶ τὸ dy-.... 
ytiov, μαγὶβ,, καὶ μυλήκορον, καὶ μάκτρα, καὶ σκάφη ἡ 

40 καὶ παρὰ Μενάνδρῳ  Aqvóg. νεόκοπον δὲ κάρδοπον 

εἴρηκεν Εὔπολις τὴν νεωστὶ -“κεκομμένην. .* ἄρτους δὲ 28 
oc πυρίτας ἐφεῖς, ὡς ἐν Ποαστρίαις Φρύνιχορ. ᾿Αλκαῖος 
δὲ iv Γανυμήδει διπύρους ἄρτους εἶπεν. Οἱ δὲ 9c 

ires oro, τινές. εἶσι τρυφῶντες. Τοῦ ye μὴν ἄρ- 
Ξότου τ.αἱ μὲν and τὸ ἄνω μέρος glovel φλύχταιναι» 
- ἀττάραγος. αἵ δὲ ἐκ τοῦ κάτω, ἑψηϑίαι.» 4 δὴ καὶ 

'προσέχεσϑαι εἰώϑασι τῷ κριβάνῳ ὑπεροπτώμεναι. Τὰ 
-- δὲ μέρη τῶν. ἄρτων, ρύμματα. - Τὸ μέντοι ὑπερεμο " o 
/ seniijóQo καὶ ὑπερκεχορέσϑαι ». ἀπὸ τῆς μάζης ὑπερ- 
m ἔλεγον οἵ παλαιοί. "οἱ δὲ νέοι, κριϑιᾶν, ἀπὸ 24 

| τῶν ὑποξυγίων. Αἰσχύλος vi yàg. εἴρηκε; δειραφό- 
δον. τε καὶ. κρυθμᾶνυ» πῶλον. Σοφοκλῆς. δὲ; ἕως 

ὅτου χριϑώσης οἴνου: τῶν δὲ aspi. 'ἀρτοπωλίαν, 
^ ἀϑρόα iv. ̓Αφιστοφάνους δράμασιν. ἢ Κενταύρους, πίν- 
ἣν τῶ, βράττω, μάττω, δεύω, πέττω, καταλῶ. - ἔστι δ᾽ 

Pollux Fol. 17. j E 
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ὅπου καὶ ὀπτῆσαι, καὶ ἡ, πτισσάνῃ, τούτοις. προσή- 
κεῖ, καὶ τὸ ̓ἀριστοφάνους. δὲ 1  ᾿ἀχαρνεῦσι TEORERC 
σμένοι ἀπὸ τούτου ἂν. LN ὃ Fs OV, . Yt nU YO oy 

ἀλλ᾽ ἐσμὲν αὐτοὶ νῦν ys περιεπτισμένοι. — 
τὸ καὶ ἀλεῖν δὲν" τὸ “πτίδσειν. ἐλέγετο. dg 0D xc ἡ aid. 5 

σάνη. καὶ μὴν καὶ τὸ φρύγειν, καὶ κοδομεύειν, TOU-. 

τρί. fair. Atysto sot S mA $95 ἀὐλῶποτοε. M 
» 

[| 6 ψεὶ Im Ac CO Qo Of o$tóson dox (GU 0519 MO1NOUÓT Q^ 

25. ege y "KE o pm Za A. 10. Ν᾿ γέ σοῦ ib 

Tob ̓χρξωπωλῶν, μαγείρων, καὶ τὸῦ ἔργου ud 
δι: X 13 10 i δι ἡ Ὸ J y epitkelon: ^ (T vel 1 ἰόποτοῦ n Y 40 

- ogt j Κλ .wTXpAS odis ὃ 
QAM. gro iade, χαὶ aget au, n po κρεωπωλεῖν λεῖν. τοὺς 
4 » « ἰφη SR E " 

e . , . 

$29 ra) A e ιαγείροι γε. λέ οὔσι». ST 40 (ἢ 

MA ἀρρόηῤίονς, oue, GUXODA, ἂν RR. NE E ἐφ 
γον, πρεουργεῖν, 1 ἀρξάψομ εἴν, καὶ κρεανομίας. Ta δὲ .— 
EG ADS ἴω Und Aem 4 Qux. 1 MAS A i5 

κρεώγραι », καὶ κὸν ειράν.... πο ams εὐ Ὁ 3mm - | 

NS OT i5X LS 23] ΤῸ 391 Vra 

36 iab $ax i93 kE ἃ 4 44x 9. E qtoiav 
v0$06ohx 60 «vor “Περὶ. ἰχϑυοπωλῶν.. d dx oe 

650 οἠγοϑοπωῦλαι, seal ἰχουσποζεῖν, at Dye. γϑὰ 
ϑύδια, ὄψον!" καὶ ὀψοποιὸς δὲ, wol ὃ 
ὀψοποιξῆν, [2 ̓ὀψοποιία. “καὶ poi, Cem 
παὶ ξωμεῦσαι" καὶ "Aouotopávrs, "τὴν χύτραν ἐνῷ τὰ 
αἰρεάδι᾽ ἔψει, ἐξωμευμένα. “ ἐὸν δὲ ὀψοχποϊὸν, 

igo» λέγει ἡ. ΝΗ «ΠῺΣ Qoy xi 90. 19 2o στὸ 

WY $1 3803X003x1$ qu ix Qv i9ntus i5 Goagibo9i 1 

ΟΥ̓ βοῦν 303 *K "T Cw. 4 1 ON H- goin $6 sd 

ρει. Auli) oU ( m'GoioOxaxosmur im y Goa 

ag ὁπὸ ISIgN «(Ὁ Tii ταριχοπωλῶν. 30 dog q5394 

ὖ τς Παριχοπιῦλαι, ταριχοπωλεῖν. καὶ τάριχος, τάριχος 
ὡραῖον, καὶ ὡραῖα τεμάχη, ὡρατάριχος, καὶ σαργά- — 
MM. E ἡμίσειαι, διημίδειαι, -ἐαριναί. «χρὴ: — | 

“στὸν πάρϊχος, πονηρὸν Ton σαργάναι ὥράϊαι, καὶ 80. 
σαπραί.. ὯΝ Ὥς .QIT2T r7:)3 ,QTto9f| , ὧν af 

YA aX 4 E 
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οὐ iw 4t ΚΕ Q4 4 4 I 0 N. 1 9. ^'03bu 1,5, 28 

P WQwo6 axo» Περὶ ἐριοπωλῶν. ( 

ΣΝ ̓ Ἐριοπώλαι, ἐριοπωλεῖν., ἔρια. οἰσυπηρὰ γαρίδα. 
Φάνης, 'χαὶ ἐρίων πιναρῶν πόκον Κρατῖνος. καὶ "A, X 
5 χιππος μὲν bv ᾿Ιχϑύσιν sonst νακοτιλτοῦντας. τὸ 
Üvoua ὁ νακοτίλτης, sl καὶ Φιλήμων αὐτῷ κἐχρὴται 
ἐν "Agzictoutvy, ἄλλως δ᾽ οὐνλ ἀνέκεὸν, εἰ μὴ «0 Trid 
ἦν iv χρήσει παλαιότερον. walrow ys ὁ Κρατῖνος iv 
᾿Διονυσαλεξάνδρῳ φησὶ; ναχότιλτος ὡσπερεὶ χωδά- 

Ἰοριόν, ἐφαινόμην. ᾿ἐριουργία, ἐριουργεῖν, lgiovoyetov 
ὁ ἱστῶν, iv ᾿Ολυμπιάδος ἐπιστολῇ. διὰ τοῦτο δὲ ἀνξ. 
χομαι᾿ τοῦ ὀνόματος, ὅτι τὸ πρᾶγμα τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
καὶ τὸ ῥῆμα παρὰ τοῖς κεχρονιδμένοις ἐστὶν εἰρημέ- 
γον. βέλτιον δὲ. ὁ ἱστεών.. “Πλάτων δὲ NOS a 

15 ἐρέφ fuerig.- 
(1B Or T 
gov ον | ^KEOA44A410N. uos ἢ :0499 

(07066. περὶ ταλασίαν καὶ ἱστουργίαν —— "b 
"tyi 

"Taánola , ταλασιουργία, ταλασιουργεῖν, τάλαρος, 
τ ἄλλος καλαθίσκος, Εὐπόλμδος εἰπόντος iv Πόλεσιν, 
20 ἄνευ, καλαϑίσχου. καὶ aie, : καὶ πηνίον κατάγειν, κα: 
΄ταγαγεῖν, κάταγμα. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ μήρυμα. τῶν δὲ 
νέων Tig κωμικῶν, Ἐπιγένης ἐν “Ποντικῷ ἔφη, τρεῖς 

, μόνους « ἔτι τούτους δ᾽ ἔμ᾽ ἔασον καταγα- 
γεῖν. χαὶ χροκοδίλην δὲ Φιλύλλιος εἶπε τὸ κάταγμα, 
? οχυ δίξουσαν αὐτὴν κατέλαβον, ὅπερ ἐστὶν, ἐκλέ- 
γουσαν τὸ τραχύ. "Etews δὲ τῶν ἐρίων, ““φιστοφά- 80 

ΐ wig iu. καὶ καταξῆναι Πλάτων ὁ χωμικός. ὁ δὲ 
: Goqos. Πλάτων καὶ τέχνην ξαντικήν. Σοφοκλῆς 
δὲ. ἄσμα. τὸ δὲ καμεῖν ἀπὸ τῆς ἐριουργίας τὰς χεῖ- 
ας | ξανᾶν ἐλέγετο. καὶ ξανάσαι, νεῖν, κλώϑειν, στρέ- 
s στήμων, κρόχη. στημονητικηὴ, καὶ προκονητιυκή. 

Πλάτων ài ἐφυφὴν καλεῖ τὴν κρόκην. τὸν δὲ στή- 
μονα, μονα, νῆμα. καὶ τὸ ἔργον τοῦ νήματορ, νῇσιν εἴρηκε, 
᾿ τὴν τῆς ἀτράκτου νῆσιν. "ὁ δὲ κωμικὸς Πλάτων ἔφη,81 

E 2 
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ἀκλώστους στήμονας. καὶ ἁρπεδόνας δὲ, τὰ νήματα 
Ἡρόδοτος. Κριτίας δὲ ἐν ᾿Δταλάντῃ, ἁρπεδόνην τε 
λύσιν ἱστοῦ, τραγικώτερον. ἄτρακτος, σφόνδυλος, 
κλωστήρ. οὕτω δὲ καὶ τὴν περιστροφὴν τοῦ λίνου 

Εὐριπίδης ὠνόμασε,. λίνου κλωστῆρα περιφέρει. λα-5 
βών. πηνίον, ἀγαϑίς. ὅϑεν χαὶ παροιμία, ᾿ἀγαϑῶν 
ἀγαϑίδες, ἡ πλείστῃ χέχρηνται οἵ κωμιυκοί. φαίης δ᾽ 
ἂν xa μίτον , καὶ μίσασϑαι, τὸ μιτώσασϑαι.. aa πο- 
λύμιτος, ὡς Κρατῖνος ἔφη. χαὶ ἀπὸ πηνίου, τὸ πη- 

ϑανίσασϑαι. Φιλύλλιος δὲ αὐτὸ εἴρηκε. ἢ Τὰς δὲ vci-10 
νίας, ὁλοστημόνους τολύπας Σοφοχλῆς ὠνόμασεν. ἐφ᾽ 
οὗ δὲ νήϑουσιν, ἢ νῶσιν (οἱ ᾿ἀττικοὶ γὰρ τὸ νήϑειν 
νεῖν λέγουσιν). ἐπίνητρον καλεῖται, καὶ ὄνος. λέγοις δ᾽ 
ἂν, ἄτρακτον ἐπιστρέφειν, ἔριον ἕλκειν, τείνειν, μη- 
φύεσθαι, ἀπισχαίνειν. στήμονα δὲ ἐξεσμένον, τὸν ἰσ- 15. 
χνὸν χαὶ λεῖον “᾿φιστοφάνης λέγει, στῆσαι τὸν στή- 

μονα, ἢ τὰ στημονίὰ, x«i προφορεῖσϑαι. οὕτω γὰρ. 
88 ἔλεγον οἱ Ario τὸ νῦν διάξεσϑαι. *xol τὸ διά- 

ξεσϑαι, δὲ ἐστιν iv αὐτῇ τῇ λέξει, παραλαμβανό- 

pei ΠΡ don 
 ἐξυφαίνεϑ᾽ ἱστοὺς, ὃ δὲ διάξεται.. ah 

wu, που παρὰ Νιιοφῶντι" ἐν Πανδώρα. τὸ δὲ συνδῆ- 
σαι τὸν στήμονα, καὶ χαιρῶσαι λέγειν. χφὴ, καὶ καί- 
φῶσιν; τὴν σύνδεσιν. ὑφάντης, ὑφαντικὸς, ὑφαίνειν, 

ὑφαντιχῶς, ὑφὴ, ὕφασμα, ὑφάντρια. xul. ὕφανσιν à 25 
ἂν εἴποις βιαξόμενος, ἐπεὶ Πλάτων᾽ εἴρηχε, βασιλικῇ 
ξυνυφάυσει. καὶ χλαμυδουργίαν δὲ, καὶ χλαμυδοποιίαν, Ὁ 
ὡς ταυτὸν ὃν ξχάτερον, ἄμφω iv voig ᾿ἀπομνημονεύ- 

δάμασι Ξενοφῶν λέγει. "εἴδη δὲ ἔοικεν εἶναι τἀλασιουρ- 
γίας μὲν ἡ χλαμυδουργία, ὑφαντικῆς δὲ ἡ χλαμυδο- 80 
ποιία. καὶ χλανιδουργία δὲ, καὶ χλανιδοποιίά, ὁμοίως 
ἂν λέγοιτο, καὶ ἐξωμιδοποιία. ποικιλτὴν δὲ «Αἰσχίνης 3 
Τιμάρχου κατηγορῶν εἶπεν. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ὑφαν- 
τικὸν εἶδος. 7) δὲ τέχνη, ποικιλτική. καὶ ὃ ἀνὴρ, ποι- 
κιλτικός. καὶ τὸ πρᾶγμα, ποίκιλσις κατὰ Πλάτωνα. τὸ 85 
ῥῆμα, ποικίλλειν. καὶ τὸ ἐπίῤῥημα, ποικιλτικῶς, ὥσ- 
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περ - ἐριουργικῶς, καὶ ὑφαντικῶς, καὶ ταλασιουρ- 
γικῶς. *ó δὲ ποικιλτὴς ὠνόμασται παρὰ ᾿Δλέξιδος 35 
ποικιλεύς. λέγοις δ᾽ ἂν, διάγειν τὴν κρόκην, 'διαφέ- 
ρειν, διαβάλλειν, χερκίξειν, πλήττειν. πιέξειν, πυχ- 

5vo)v. “Ὑφασμα δέ ἐστι, λεπτὸν, εὐυφὲς, ἰσχνὸν, εὐή- 
τριον; εὔπλοκον. τὸ δὲ εὐήτριον, ἔν δικτυουργικοῖς 
Αἰσχύλος, εἰ καὶ μὴ ἐπὶ ἐσθῆτος, ἀλλ᾽ οὖν εἴρηκε, 
δικτύου δ᾽ εὐήτρια. χερκὶς, χτὶς, ἱστὸς, ἱστουργία, 
ἱστουργεῖν, ἱστουργικὸς, ἱατουργικῶς. "κανὼν εἰς τοῦ-86 

l0ro καλούμενος, ἀντίον. πῆχυς. ἱστόπους, ὡς Εὔβου- 
λος λέγει. καὶ κελέοντες δὲ οἵ ἱστόποδες καλοῦνται: 
ἄγνυθες δὲ, καὶ λεῖα, οἵ λίϑοι οἵ ἐξηρτημένοι τῶν 
στημόνων κατὰ τὴν ἀρχαίαν ὑφαντικήν. σπάϑη, ὅϑεν 
καὶ τὸ σπαϑᾶν, καὶ τὸ σπαϑητὸς χλαῖνα παρὰ Σοφο- 

16 χλεῖ. καὶ σπαϑητοῖς ὑφάσμασι. καὶ σπαϑίδα ἐκάλουν 
τὸ σπαϑητὸν ἱμάτιον. 

|*KEGOAA4AION IA. 87 
"Oca ἀπὸ τοῦ πλύνειν τὰς ἐσθῆτας. 

( liowrow, πλυντιχοὶ, πλυνοὶ, πλύντριαι, φαιδρυν- 
£0 vei, φαιδρυντικχοὶ, φαιδρῦναι, αναφεῖον, χναφικοὶ, 

χνάψαι. χαὶ κναφεὺς καὶ χναφαῖοι, καὶ ἄκναφα. καὶ 
κναφεύειν ἔφη ᾿Δφιστοφάνης, χαὶ ἀναγνάψαι “ύσιπ- 
πος ὃ “κωμικός. xvágog δὲ, ἡ πρόσφορος αὐτοῖς 
᾿ἀχούοιτ᾽ ἂν ἄκανϑα. τοῦ δὲ χνάπτειν ἡγεῖται τὸ συμ- 

35 πατῆσαι, ὡς Κρατῖνος ὑποδηλοῖ παίζων, *j μά- 38 

στιγι γνάψειν εὖ μάλα, ἢ συμπατῆσαι. εἰ δὲ χρὴ τού- 
τους καὶ πλύντας λέγειν. ἀπ᾿ αὐτῶν αἵ πλύντριαι. 

χαὶ πλυνέας δ᾽ ἂν αὐτοὺς εἴποις. καὶ τὸν τόπον, 
. πλυνούς. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ λοιδορεῖν, πλύνειν. καὶ πλυ- 
3o vóv ps ποιεῖς, ü κωμῳδία φησὶν, ἤγουν ἐξονειδίξεις, 
ἢ αἰσχύνεις. καὶ τὸ οὐδενὸς ἄξιόν τι ὀποπεφάνϑαι, 

χαταπεπλύσθϑαι 0 ῥήτωρ ἔφη «Αἰσχίνης. ὁ δὲ μισϑὸς 
ὁ διδόμενος αὐτοῖς, πλύντρα καλεῖται. "τὸ δὲ πλύνειν, 89 
καὶ διαπλύνειν, καὶ ἀποπλύνειν, καὶ ἐχρύπτειν, καὶ 

86 ῥύπτειν, καὶ κλύξειν ἐρεῖς, καὶ ἐκκλύξειν. καὶ τὸ ἀπὸ 



70 VII. 40. 

τοῦ πλυνοῦ ὕδωρ; πλῦμα. καὶ ἡ κατατετοιμμένη ἕταί- 
- ga, χκλύσμα, χαὶ πλῦμα. ἐν ᾧ δὲ ἐξέπλυνον, οὐ μό- 

vov λίτρον, xoi Χαλαστραῖον λίτρον, ἀλλὰ καὶ QU- 
πος, ὡς Κρατῖνος ὠνόμαζεν. ᾿Δφιστοφάνης δὲ τῶν 
πλυντικῶν καὶ τὴν κονίαν καὶ τὴν κιμωλίαν εἶναί 5 
φησιν ἐν Βατράχοις, εἰπῶν, 

Ψευδολίτρου τε κονίας, 
καὶ χιμωλίὰς γῆς. ; ; 

40* καὶ Πλάτων δὲ ὃ ὁ φιλόσοφος τὴν κονίαν ἕν τι τῶν 
δυπτικῶν, ἔστι δὲ τὸ ix τέφρας χαϑιστάμενον ὑγ-10 
Qóv. τὴν δὲ σμηχτρίδα Κηφισόδωρος iv Τροφωνίῳ 
εἴρηκεν. ἰχϑύων δὲ πλῦμα Πλάτων ἐν Νίκαις εἴρηκεν 
ὃ χωμιχός. ἡ δὲ πλυντρὶς παρὰ Νικοχάρει ἐν 'Hoa- 
κλεῖ γαμουμένῳ. τὸ δὲ τῶν ποδῶν νίπτρον, νίπτρα 
μὲν Αἰσχύλος, ᾿δριστοφάνης δὲ ἀπόνιπτρον. καὶ τὸ 15 
φαιδρύνειν δὲ, καὶ ἀποπλύνειν ; καὶ διαπλύνειν, τῷ 
πλύνειν προσήκει. καὶ ἡ παρ᾽ Αἰσχύλῳ, παιδὸς ὅχαρ- 

ἀτ γάνων φαιδρύντρια. "Ἔοικε δὲ καὶ τὸ ἱποῦν, καὶ 
ἱποῦσϑαι;; ἐπὶ τοῦ ἀποϑλίβεσϑαι , καὶ πιέξεσϑαι, κνα- 

φεῦσι προσήχειν, οὐκ ἄντικρυς μὲν - TOUTOU "ro 
μένον, ὑποδηλούμενον δέ. e 

δώσεις ἐμοὶ καλὴν δίκην, 
ἱπούμενος ταῖς συμφοραῖς, 

Κρατῖνός που φησί. καὶ ἵπον μὲν ἐν Κλτοβουλίνῃ. | 
καὶ ᾿ἀρχίλοχος δ᾽ ἔφη, κέαται ἐν ἵπῳ. καὶ ἵπος δὲ τὸ 95. 

᾿ τῶν χναφέων ἐργαλεῖον. ἔστι δὲ καὶ μυάγρα οὕτω 
καλουμένη. ἀλλὰ νῦν ἔοικε μᾶλλον τῷ τῶν χναφέων | 
ἐργαλείῳ προσήκειν. x«l ϑεῖον δὲ, τὸ ὑπουργοῦν τῷ 
vi d ἀφ᾽ οὗ Δύσιππος, : 

ὁ δ᾽ ἀναγνάψας xai ϑειώσας τὰς ἀλλοτρίας Bits 80. 

42 4 *KEGOAAAION IB. 

“Περὶ ῥάπτου καὶ βελόνης καὶ ὅσα ἀπὸ ἐσϑή- , 
τῶν ὀνόματα. 

'"Autótoi, ἀκέστριαι, ἀκέσασϑαι, ciae, συῤῥά-. - 
Vei, βελονη, βελονίδες, ῥαφὶς, ῥαφίδες. 'Ex δὲ ἐσϑή- 85 

E 
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TOV. dipl; ἐσθὴς, ἐσθήματα, ἀμπεχόνη, στολὴ, Ev- 
δυμα, ἱμάτιον, ἀμφίεομα. Avclag δὲ xc ἵματίδιὰ, 
ἔφη. λώπη δὲ, καὶ ῥάχη, καὶ φάρος, xci ἱμάτια, καὶ 
σπεῖρα, : καὶ λῶπος, ποιητικά. καὶ ὅ γε λωποδύτης, καὶ 

51] συλολωπία, ἀπὸ τοῦ λώπους ἐστὶν εἰρημένα. " ἕΤὰ 48 
δὲ ῥήματα, ἠσϑῆσϑαι, ἀμπέχεσθαι, ἐστάλθαι, ἀμφίε- ^ 
σϑαι, ἐνδεδυχέναι. ἀλλὰ καὶ, μετοχαὶ, ἠσθημένος, du- 
πεχόμενος, ἐσταλμένος, ἠμφιεσμένος, ἐνδεδυμένος, ἐν- 
δεδυκώς. ἐνδύσω γὰρ, καὶ εἵμένος, οὐ κατὰ πεξὴν Qv 

los ταῦτα τὴν χρῆσιν. ἴσως δὲ καὶ εὐσταλής. χαὶ ὃ 
παρὰ Κρατίνῳ. εὐπηνὴς, εὐτελής. τοῦτοις dv ἐνάριῦ- 
μον εἴη καὶ τὸ εὐσταλῶς ἐπίῤῥημα. τὸ δὲ γυμνωθῆ- 
ψαὶ, καὶ ἀποδυϑῆναι, καὶ ὃ γεγυμνωμένος, καὶ ὁ 
ἀποδὺς, καὶ ὁ ἀποδεδυκὼς, ἐχείνοις ὑπεναντία. " καὶ44 

15 ἀποδῦσαι, καὶ ἀπολωπίσαι, ὡς Σοφοκλῆς. καὶ περι- 
λωπίσαι, ὅπερ Ὑπερίδης περιδῦσαι εἴρηκε. Τὸ δὲ 
ἀμεῖψαι ἐσθῆτα, καὶ ὑπαλλάξαι ἐρεῖς, καὶ μεταβαλεῖν, 
μετενδῦναι, μεταμφιάσασϑαι, μεταμφίεσϑαι. Ξενοφῶν 
δὲ ἐν τῇ Παιδείᾳ καὶ μεταλαβεῖν ἔφη ἱμάτιον. 4υ- 

φο σίας δὲ iv τῇ κατὰ Αὐτοκράτους, μεταλλαξαμένη qu. 
τῶνα. χιτῶν δὲ ἐρεῖς, χιτωνίσκος, χιτώνιον, ἱμάτιον. 
Ἐξπεὶ καὶ ὃ ἐπενδύτης ἐστὶν ἐν τῇ τῶν πολλῶν χρή- 45 
δει, ὅστις βούλοιτο καὶ τούτῳ τῷ ὀνόματι βοηϑεῖν 
φαύλῳ ὄντι, ληπτέον αὐτὸ ix τῶν πε το Ἢ Ilivv- 

2519LQv, 
πέπλους τενίσαι, λινοπλυνεῖς T bijhhcag 

καὶ Θέσπις δέ πού φησιν iv τῷ Πενϑεῖ, ἔργῷ νόμι- 
'És νευρίδας ἔχειν ἐπενδύτην. ἄντιχρυς δὲ δοκεῖ τὸ ἐν 
τῷ Νικοχάρους ἩΗραχλεῖ χορηγῷ, φέρε νῦν ταχέως 

ο ϑρχιτῶνά v ἐπενδύτην, τῇ νῦν χρείᾳ βοηϑεῖν. 

| *KEOAAAION I. 46 
"Ec)wrov εἴδη. 

| Εἴδη δὲ σθήτων, ἀνδρικῶν μὲν, χλαμύς. ἡ μὲν, 
ι; ὁλόλευχος, ὡς Φιλέταιρος ὁ κωμῳδοδιδάσκαλος ὦνό- 

35 μαξεν., ἡ δὲ, παρυφὶς, καὶ παραπόρφυρος. ἢ καὶ ὡς 
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ἡ νέα κωμῳδία, εὐπάρυφος. τὰς δὲ Θετταλικὰς χλα-. 
μύδας Θετταλικὰ πτερὰ ὠνόμαξον, καὶ ἐντεϑετταλί-, 
ὄμεϑα ἔλεγον, τὸ χλαμυδοφοροῦμεν. χλαῖνα, ἱμάτιον 
ἐπὶ τῷ χιτῶνι, 

ἕσσαι μὲ χλαῖνάν τε, χιτῶνά τε, εἴμωτα καλά. 5 
417 ἔσϑ᾽ ὅτε μέντοι ἐνεύναιον περιβόλαιον. "εἰσὶ δὲ χλαῖ- 

vat, αἵ μὲν ἁπλοΐδες, ὡς “Ὅμηρός φησι, 
χλαίνας v' ἐνθέμεναν οὔλας καϑύπερϑεν ἔσασϑαι. 

αἵ δὲ, διπλαῖ, διπλῆν ἐκταδίην. Ταύτας δὲ οἵ ᾽άττι- 
xol ἁπληγίδας, καὶ διπληγίδας, καὶ διβόλους ὠνόμα- 10 
ζον. χιτῶν δὲ, ὁ μὲν ἀμφιμάσχαλος, ἐλευϑέρων σχῆ- 
μα. ó δὲ ἑτερομάσχαλος, οἰκετῶν. τὸ δὲ ποικίλον, 

“ιονύσου χιτὼν Βαχχικός. ἡ δ᾽ ἐξωμὶς καὶ περίβλη- 
ἀ8μα ἦν, καὶ χιτὼν cag URS "πορφυρομιγὴς δὲ 

ἐσθὴς, καὶ χλαμὺς, οὐχ ἡ συνύφαντος τῇ πορφύρᾳ, 15 
ἀλλὰ τῇ ἐξ ἐρίου φαιοῦ οὔσῃ κατ᾽ ἀρχὰς ἐμέμικτο. 
ἄχναπτον δὲ. τραχὺ, καὶ ἄγροικον ἱμάτιον. χλανὶς δὲ, 
ἱμάτιον λεπτόν. χλανίδια δ᾽ αὐτὸ, καὶ χλανίσκια ἐκά- 
λουν. καὶ γλαῦνος δὲ, εἶδος χιτῶνος. καὶ ϑηραῖον 
ἱμάτιον, ἢ ἀπὸ τῆς νήσου, ἢ τὸ ὡς ϑηρίον ivvga-20 
Guévov. Κοινὰ δὲ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, λῆδος, λή- 
διον, ληδάριον, φάρος, χιτὼν ὀρϑοστάδιος, ὁ οὐ ξων- 

Δονύμενος. ᾿ὀρϑοσταδίας δὲ τοὺς τοιούτους χιτωνίσκους 
᾿Δριστοφάνης καλεῖ. ϑέριστρον, ϑερίστριον, ξυστὸν, 
ξυστίς. ἔνδυμά vs ὁμοῦ, καὶ περίβλημα, καὶ χιτών. 95 
βεῦϑος, ὡς Σαπφὼ, κιμβαρικόν. ἔστι δὲ τὸ κιμβαρικὸν. 
διαφανὴς χιτωνίόσκος. ἀμπεχόνιον, μικρὸν περίβλημα. 
Καὶ ἴδια δὲ γυναικῶν, ἐπωμὶς, διπλοΐδιον, ἡμιδιπλοΐ- 
διον, κατάστικτος, καταγωγίς. καὶ ἐπίβλημα, καὶ! "χιτὼν, 

Βοπέπλος, καὶ τὰ ὅμοια. " ἔσϑημα δ᾽ ἐστὶ διπλοῦν τὴν 30 
᾿ χρείαν, ὡς ἐνδῦναί τε καὶ  ἐπιβάλλεσϑαι. καὶ ὅτι μὲν 
ἐπίβλημά ἐστι, τεκμήραιτ᾽ ἄν τις ἐκ τῶν τῆς ᾿ἀϑηνᾶς 
πέπλων. ὅτι δὲ καὶ χιτὼν, ὅταν εἴπῃ Ξενοφῶν, περι- 
κανεῤῥήξατο τὸν ἄνωϑεν πέπλον, παραφαίνει γὰρ τό- 
τε καὶ τὰ στέρνα. ὁ δ᾽ αὐτὸς Ξενοφῶν χαὶ ἀνδρεῖον 955 
οἴεται φόρημα εἶναι τὸν πέπλον. τὸν γὰρ "Aguéviov 
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ἔφη κατασχίσασϑαι τοὺς πέπλους. εἰ μὴ ἄρα ὅτι οἵ 
βάρβαροι καὶ ταῖς ϑηλυπρεπεστέραις τῶν ἐσϑήτων 
ἔχαιρον. "ὁ δ᾽ δανὸς ἄντικρύς ἔστι περίβλημα. δο- 51 

κεῖ δ᾽ ὁ αὐτὸς εἶναι τῷ πέπλῳ. 
5 πέπλον μὲν κατέχευεν ἑανὸν πατρὸς ἐπ᾽ οὔδει. 
ἔνιοι δέ φασι τὰ μὲν ἄνευ ποικιλμάτων ἐσϑήματα 
ἑανοὺς καλεῖσϑαι, τὰ δὲ σὺν ποικίλμασι πέπλους. Τὸ 
δὲ ξῶμά ἐστι μὲν ἐπιτήδειον ἐνδῦναι, πέξας δὲ ἔχει, 
ὡς AióyvAog δηλοῖ, πεξοφόρα τὰ ξώματα ἀποκαλῶν. 

100r. δὲ ἐνδῦναι ἦν ἐπιτήδεια, τεκμήραιτ᾽ ἄν τις καὶ ἐκ 
τῶν ἐν τῇ Μενάνδρου 'Pasifou£vy, 

οὐχ ὁρᾶτε τὴν τροφὸν 
ξῶμ᾽ ἐνδεδυμένην; 

ὡς ἐπιτοπολὺ γὰρ γραῶν τὸ φόρημα ἦν. "᾿Δντιφάνης 52 
1506 πού φησι, περίνησσα, καὶ περίλευκα, καὶ πεντέ- 

χτενα. ἔστι δὲ τὰ μὲν πεντέχτενα, χιτωνίσκοι, παρὰ 
τὴν Gv πορφύραν ἔχοντες, πέντε κχτένεσιν ἐνυφα- 
σμένοι. τὰ δὲ περίλευκα τοὐναντίον εἴη ἂν ὕφασμα 
ἐκ πορφύρας, ἢ ἄλλου χρώματος ἐν τῷ περιδρόμῳ 

20 λευχὸν ἐνυφασμένον. τὰ δὲ περίνησσα πρόχροσσόν 
ἐστι. περίβλημα, ἔχον τὰ νήματα ἐξηρτημένα, ἢ ἢ πορ- 
φύρα κύκλῳ τὰ τέλη τοῦ ὑφάσματος περιέρχεται νή- 
σου σχῆμα ποιοῦσα τῇ περιῤῥοῇ τοῦ χρώματος. "καὶ 58 
τοῦτ᾽ ἴσως νῆσον ᾿Δἀναξίλας ἀπεχάλει, εἰ μὴ ἕτερόν τι 

35 ὕφασμα δηλοῖ, ὅταν εἴπῃ, 
: x«l πῶς γυνὴ, 

᾿ς ὥσπερ ϑάλατταν, νῆσον ἀμφιέννυται; 
τοιοῦτον δ᾽ ἂν εἴη xal τὸ ἔγκυχλον. τὸ δὲ παράπη- 
χυ ἱμάτιον ἦν τι λευκὸν, πῆχυν πορφυροῦν ἔχον πα- 

βορυφασμένον. τὸ δὲ παρυφὲς, καὶ παραλουργὲς, τὸ 
ἑχατέρωϑεν ἔχον παρυφασμένην πορφύραν. Ἴωνες δὲ 
αὐτὸ χαλοῦσι πηχυαλές. αἵ μέντοι ἐν τοῖς “χιτῶσι πορ- 
quoat ῥάβδοι, πάρυφοι καλοῦνται. "καὶ ἡ συμμετρία 54 

χιτών ἐότι ποδήφης, ἔς τε τοὺς ἀστραγάλους καϑή- 
85 κῶν. εἴη δ᾽ ἄν τις καὶ στολιδωτὸς χιτών. στολίδες δέ 

eldiw αἵ ἐξεπίτηδες ὑπὸ δεσμοῦ γιγνόμεναι κατὰ τέλη 
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τοῖς χιτῶδιν ἐπιπτυχαῖ. μάλιστα ἐπὶ λινῶν χιτωνίσχῶν. 
ὅταν δὲ “ Ὅμηρος εἴπῃ, 

αὐτίχα δ᾽ ἀργεννῇσι χαϊυφο εν ὀθύνῃσι,. 
λευκὸν ἔσϑημα, λεπτὸν ἐξ ἐρίου, ἀλλ᾽ οὐχ ἐκ λίνου 
ἀκούουδιν. ὃ δὲ σχιστὺς χιτὼν περόναις κατα “τοὺς 5 
ὦμους διῆρτο. 1 δὲ πόρπη χατὰ τὰ στέρνα ἐνήπτετο. 

55" ἐκαλεῖτο δὲ καὶ ὃ τῶν παρϑένων οὕτω χιτωνίδχος, 
οὗ παφαλύσαντες ἄχρι τινὸς τὰς πτέρυγας, ἐκ τῆς κά- 
v6 πέξης παῤρέφαινον τοὺς μηρούς. μάλιστα αἵ Σπαρ- 
τιάτιδες, ἃς διὰ τοῦτο φανομηρίδας ὠνόμαζον. ὁ δὲϊο 
κατάστιχτος, χιτών ἐστιν ὃ ἔχων ζῶα, ἢ ἄνϑη ἐνυφα- 
μένα. καὶ ξωωτὸς δὲ χιτὼν ἐκαλεῖτο, καὶ ζωδιωτός. 
«Αϊ δὲ ἀπὸ χρωμάτων ἐσθῆτες καλούμεναι, ἁλουργὶς, 
πορφυρὶς, φοινικὶς, καὶ φοινιχοῦς χιτὼν, βατραχίς. 

56 αὗται μὲν ἀνδρῶν. "Γυναικῶν δὲ, κροκωτὸς, χροχώ- 15 
τιον, παραλουργὶς, ὀμφάχινον. τούτῳ δὲ τῷ χρώματι 
καὶ ᾿Δλέξανδρον ἥδεσθαι λέγουσι. τὸ δὲ ὑδροβαφὲς 
εἴη ἂν ἱμάτιον, ὃ νῦν ψυχροβαφὲς καλοῦσιν. ἔστι δὲ 
καὶ κίλλιον ἐσϑῆτος χρῶμα, τὸ νῦν ὀνάγρινον καλού- 
μενον. καὶ κίλλον γὰρ τὸν ὄνον οἵ Ζωριεῖς, καὶ κιλ- 90 
λαχτῆρα τὸν ὀνηλάτην. φαιὸν δὲ καὶ μέλαν ἀλλήλοις 
ἐστὶν ἐγγύς. καὶ τὸ κοκκοβαφὲς δὲ χαλεῖται ἀπὸ τοῦ 

δγχρώματος. " Τὸ -δὲ ὕφανδρον ἱμάτιον, παχεῖαν χλαῖ- 
ναν, καὶ σίσυν κλητέον. ὥσπερ τὸν ἀμφίμαλλον. χιτῶ- 
να, δασὺν, καὶ χιτῶνα μαλλοῖς δασὺν, καὶ ἀμφίμιτον. 25 ᾿ 
Πλάτων δ᾽ ἐν ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν, καὶ μαλλωτὰς χλαμύ- 
δας εἴρηκεν. ὥστε οὐδὲν ἂν κωλύοι εἰπεῖν καὶ μαλ- 
λωτὸν χιτῶνα. ἔστι δὲ καὶ χιτὼν ἀμοργιχός. ᾿άντιφά- 
νης δέ φησιν ἐν Μηδείᾳ, ἦν χιτὼν ἀμόργινος. ἕτερος 
δὲ περιηγητός ἐστιν. οὑτοσὶ δ᾽ ἄρα ὁ περιηγητὸς, 80 

58 εἶδος χιτῶνος. "ἐν δὲ τῇ τοῦ νεωτέρου Κρατίνου 'Ou- 
φάλῃ εἴρηται, ὑμεῖς δ᾽ ἐὰν ἱππίόσκον ἢ τρίμιτον ἔχη- 
τὲ, ὡς καὶ ταῦτα εἴδη χιτωνίσχων. καὶ Περσῶν μὲν 
ἴδια, κάνδυς, ἀναξυρὶς, καὶ τιάρα, ἣν καὶ κυρβασίαν, 
xai κίδαριν, καὶ πῖλον χαλοῦσιν. ὃ di κάνδυς, ὁ μὲν 85. 

βασίλειος ἁλιπόρφυρος, ὁ δὲ τῶν ἄλλων πορφυροῦς. 

ἧ 
[ 

É. 
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ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ ἐκ δεομάτων. ἦν δὲ χειριδωτὸς χιτὼν, 
κατὰ τοὺς Ouovg ἐψαπτόμενος.. χάπυρις δὲ, Περσικὸς 
τὼν, χειριδωτός. ἦν που δὲ καὶ καυνάκης Περσῶν. 

"ἐν 7 γὰρ ταῖς Σφηξὶν ᾿Δριστοφάνης λέγει, 59 
5 οἱ uiv καλοῦσι Περσίδα, οἱ δὲ καυνάκην. 
τὰς δὲ ἀναξυρίδας καὶ σκελέας καλοῦσι. τὸ μὲν Ovo- 

μα καὶ παρὰ Κριτίᾳ ἐστὶν iv ταῖς Πολιτείαις. ᾿᾽άντι- 

φάνης δ᾽ αὐτὸ ἐναντία παρεξηγεῖται, ταῖς δ᾽ ἐν αὐ- 

ταῖς στολαῖσι τετραγῳδημέναις, σχελέαις, καὶ τιάραις. 

ioiv δὲ τοῖς Σχύϑαις ᾿Δντιφάνης ἔφη, σαφράβαρα, καὶ 
χιτῶνας. πάντας ἐνδεδυκύτας. Τὰ δὲ τοιαῦτα ὀνόμα- 

τὰ μηνύειν μὲ καὶ μὴ κρίνειν νόμιξε. “υδῶν δὲ Βα- 
σάρα χιτών τις, “Διονυσιακὸς, ποδήρης. ὁ δὲ κύπασ- 60 
σις, λίνου πεποίητο, σμικρὸς χιτωνίσκος, ἄχρι μέσου 

᾿ 1δμηροῦ, ὡς Ἴων φησὶ, 
βραχὺς λίνου κύπασσις ἐς μηρὸν μέσον 

τ ἐσταλμένος. 

"Aousviov δὲ ὁ μυωτὸς, ἢ ix μυῶν τῶν παρ᾽ αὐτοῖς 
συνυφασμένος, ἢ ἢ μυίας ἔχων ἐμπεποικιλμένους. Ma- 

30 σαλιωτῶν δὲ ὃ χορταῖορ, ὡς ἡ ξειρὰ, Θυᾳκῶν, εἴτε 
περίβλημά ἐστιν, εἴτε ζῶμα. τὸν δὲ χορταῖον, τοὺς 
προπώλας φορεῖν, ὡς ἀγοραῖον ᾿Δριστοφάνης ἔφη. 
Βαβυλωνίων δ᾽ ἐστὶν ὁ καυνάχης. ἡ δὲ μανδύη, ὅμοι- 
ὄν τι τῷ -«καλουμένῳ φαινόλῃ. τίνων δέ ἐστιν ὡς μὴ 

ϑϑπεριεχόμεϑα, Κρῆτας, ἢ Πέρσας Αἰσχύλος ἐρεῖ. 4ι- 
βυρνικῆς μίμημα μανδύης χιτῶν. Ἀχαὶ αὐτὸς δὲ 061 
φαινόλης ἐστὶν ἐν “Ρίνϑωνος ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Ταύ- 
00:6, ἐχούσῃ καινὰν φαινόλαν. ὁ δὲ σάραπις, Μήδων 
τι φόρημα, πορφυροῦς, μεσόλευκος χιτών. τὴν δὲ 

80 ὀνομαξομένην τήβεννον, καὶ κλεοβίνικον, ἐν ere 

φορεῖν φασι. τηβευνίδα δ᾽ αὐτὴν καλεῖν ἀξιοῦσιν. αἵ 
δὲ ἐφεστρίδες, καὶ ἀμφιεστρίδες, περιβόλαια Qv εἶεν. 
τὸ μέντοι χειμερινὸν ἱμάτιον, χείμαστφον ἂν λέγοις. 
«cl χλαῖναν δὲ παχεῖαν, ἣν Ζειμάμυναν μὲν Αἰσχύ- 

35208, “Ὅμηρος δὲ ἀλεξάνεμον χέλληκεν. ἣν δὲ Συρίαν 
' οἵ πολλοὶ, ταύτην αὐτόποκον ἱμάτιον οἱ κωμικοί. 

5 
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Περὶ μερῶν ἐσϑήτων. 

Μέρη δὲ ἐσθήτων, πτέρυγες μὲν, καὶ πτερύγιον, 
τὸ ἥμισυ τοῦ χιτωνίσχου. χειρῖδες δὲ τὰ περὶ ταῖς 
χερσίν. cu δὲ, τὸ ἐξωτάτω τοῦ χιτῶνος ἑκατέρωθεν. 5 
λίγνα δὲ τὰ iv τῷ ἱματίῳ ἕχατέρου μέρους, οὐχ 
ὅπου ἡ Qc. τὴν δὲ ὦαν καὶ ouv λέγουσιν. 0c δὲ 
καλεῖται καὶ ἡ τοῦ προβάτου δορὰ, ἡ σὺν τῷ ἐρίῳ. 
ἀΐ δὲ παρὰ τὰς deg παρυφαὶ καλοῦνται πέξαι, καὶ 

68 πεξίδες, καὶ περίπεζα, τὰ οὕτω παρυφασμένα. *oL δὲτο 
πεξζοφόροι χιτῶνες, ἢ οἱ ποδήρεις, ἢ οἱ πέξας ἔχοντες. 
Ξενοφῶν ἔφη κάνδυν ὁλοπόρφυρον. Κράτης δ᾽ ἐν 
Σαμίοις, περιπορφύρων ἱματίων, ταύταις εἶδε τὰς 
πορφυροβαφεῖς ἐσϑῆτας. καὶ κάλλη φίλον τοῖς κωμῳ- 
δοῖς καλεῖν, ὡς Εὔπολίς που λέγει, τὰ κάλλη τὰ πε-15 

οἰσεμνα τῇ ϑεῷ. "Ἄρχιππος δὲ iv Πλούτῳ xol πλα- 
τυπόρφυρα εἴρηχεν ἱμάτια. καὶ κρόχυς δὲ μέρος ἐσ- 
ϑῆτος. λέγει οὖν Ἡρόδοτος, λαβὼν χρόχυν ἐκ τοῦ 

64 ἱματίου. "᾿Δριστοφάνης δὲ, ἂν ἔσω κροχύδα μαστι- 
γουμένην. περιῶσαι δὲ ἔλεγον, τῶν παλαιῶν ἱματίων 90 
τὰς ὦας ἀφελόντα καινὰς παραϑεῖναι. Θουχυδίδης 
δὲ ἐκ τῶν ἐσϑήτων παραιρήματα, τὰ πρὸς ταῖς GS, 
ἃς παραιρεῖσϑαί φησιν, ὡς ἰσχυρὰ εἰς ἀγχόνην. ϑύ- 
δανοι δὲ, oí λεγόμενοι κροσσοί. ὅϑεν καὶ τὰ ϑυσα- 
νωτὰ παρὰ Ξενοφῶντι. τοὺς δὲ ϑυσάνους καὶ σίλ- 45 

6ὅ λυβα oi ποιηταὶ καλοῦσι. "καὶ αὐτοὶ δὲ oí κροσσοὶ 
δοκεῖεν ἂν ὠνομάσϑαι, ᾿Δραρότος εἰπόντος ἐν Καινεῖ, 

παρϑένος δ᾽ εἶναι δοκεῖ, 
φορῶν χροσωτοὺς καὶ γυναικείαν στολήν. 

ἔνιοι γὰρ οὕτω γράφουσιν ἀντὶ τοῦ κροκωτούς. κρά-80 
σπεδα δὲ, αἵ τελευταῖαι. ὀχϑαίβους δὲ ὀνομάξεσθαί 
φαόι τὰς ἐν τοῖς χιτῶσι τῶν ῥδαφῶν συμβολάς. τὸ 
δὲ τῶν μαστῶν τῶν γυναικείων ξῶσμα, ταινίαν ὦνό- 
μαξον, καὶ ταινίδιον. τὸ δὲ περὶ τῇ κοιλίᾳ fócua, 
περίζωμα, ἢ περιξώστραν. τὸ δὲ περὶ τοῖς αἰδοίοις,3,53, 
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οὐ μόνον γυναικῶν, ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν, "ὁπότε σὺν 66 
ταῖς γυναιξὶ λούοιντο, dev λουτρίδα ἔοικε Θεύπομ- 
zog ὁ χωμιχὸς ἐν Παισὶ καλεῖν, εἰπῶν, τηνδὶ περι- 
ξωσάμενος ὦαν λουτρίδα, κατάδεσμον ἥβης περιπέτα- 

560v. ἄντικρυς δὲ τὸ νῦν χαλούμενον ὑπὸ τῶν γυναι- 
"κῶν στηϑόδεσμον. εὕροις δ᾽ ἂν ὀνομαξόμενον ἀπόδεσ- 
pov iv Θεσμοφοριαξζούσαις ᾿Αρίστοφάνους, τὴν πτέ- 
ρυγα παραλύσασαν τοῦ χιτωνίου, καὶ τῶν ἀποδέσ- 
“μῶν, οἷς ἐνῆν τιτϑίδια. φάριον δὲ, τὸν ἐρεοῦν κεχρύ- 

τοφαλον ὠνόμαζον. * Zvgu« δέ ἐστι τραγικὸν qooqua 6T 
ἐπισυρόμενον. ἐπίῤῥημα δὲ, κωμικὸν ταινιῶδες. τὸ 
μὲν πλάτος κατὰ σπιϑαμὴν, τὸ δὲ μῆχος κατ᾽ ὀργυι- 
ἄν. αἱ δὲ Πελληνικαὶ χλαῖναι ἦσαν εὐδόχιμοι, ὡς 
καὶ τοῖς νικῶσιν ἀϑληταῖς δίδοσθαι. Τὸ μὲν γυναι- 

lóxsiov ξώνιον οὕτω τε ἐκάλουν καὶ στροφίον ὠνόμα- 
—: fov, ὡς ̓ ἀριστοφάνης, ἀλλὰ τὸ στροφίον λυϑὲν, τὰ 

κάρυά μου ἐξέπιπτεν. ἃ δὲ ξώνια, ταῦτα καὶ στρογ- 
γύλας ὠνόμαξον. * ἁρμόττοι δ᾽ ἂν ταῖς ξώναις ταύ- 68 
ταις. οὕτω γὰρ “Ὅμηρος ὠνόμασε, : 

20. «λῦσε δὲ παρϑενικὴν ξώνην. ἡ 

καὶ λυσιξώνους εἰπών. ὅ τε τῆς ᾿ἀμαξόνος ξωστὴρ, 
— wu ἡ ἐν ταῖς Σοφοκλέους Ζωστῆρσιν ἐπιξώστρα: λέ: 

yt. γοῦν, ἔχοντας εὐξώνους ἕστασαν ἱματίων ἐπιξώς: 
ὄτρας. ἡ δὲ κατωνάχῃ ἐξ ἐρίου μὲν ἦν ἐσθὴς παχεῖα, 

φονάχος δ᾽ αὐτῇ κατὰ τὴν πέξαν προσέῤῥαπτον, ἔν τὲ 
Ἶ reapse ἐπὶ τῶν τυράννων, καὶ ᾿ἀϑήνῃσιν ἐπὶ 

TOV δϑμσεδερατιδῶν,," ὅπως αἰσχύνοιντο εἰς ἄστυ κα- 
τιέναι. κάσσας δὲ ἱππικοὺς Ξενοφῶν εἴρηκεν iv τῇ 

Παιδείᾳ. οἱ δ᾽ εἰσὶν ἐσθῆτες εἰλιταί. “Σύρον δὲ ἵμά- 69 
βοτιὸν Κρατῖνός φησι Σεριφίοις, ἐς Συρίαν δ᾽ ἐνθένδ᾽ 

ἀφικνεῖτο μετέωρος ὑπ᾽ αὔρας, ἱμάτιον μοχϑηρὸν, 
^ ὅταν ὁ βοῤῥᾶς καταπνεύσῃ. ὀρϑάπτου δὲ μέμνηται 

“Ἰείναρχος iv τῇ τῆς ἱερᾶς δοκιμασίᾳ. ἔστι δ᾽ ἐξ ἐρί- 
ὧν πίλημα φοινιχοῦν, ᾧ φαιδρύνουσι τὰ ἕδη τῶν 

85 ϑεῶν. τὰ δὲ μέλανα ἱμάτια, ὀρφνινὰ ἐκάλουν. τὸ δὲ 
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ἄκναπτον ἱμάτιον, ὀρεινὸν ἱμάτιον οἵ μέσοι κωμικοὶ, 
ὥσπερ ἐν ὄρει εἰργασμένον, ἤτοι ἐγναμμένον. τως 

70 ( "UCEOA44410N IE y 
| Περὶ σκυτίνων ἐσθήτων. : S n ^ NEAR 

Kex σχύτινοι δὲ ἦσαν. ἐσθῆτες, “καὶ χιτὼν. ἐκ δέρ.5 
ματος: διφϑέρα δὲ, στεγανὸς χιτὼν; ἐπίκρανον ἔχων. 
ἡ δὲ fox. ἔστι μὲν προμήκης χιτών. οὕτω. δὲ 2ο- 
φοκλῆς «καὶ. τὰς σκηνὰς τὰς βαρβαρικὰς καλεῖ. : Gu- | 

6síoe δὲ; χιτῶν -GxUvwog, ἔντριζος, χειρυδωτός. : ZXxv- Ὁ | 
ϑιχὸν τὸ χρῆμα. ἡ δὲ σισύρα, περίβλημα ἂν εἴη dx10 — — 
διφϑέρας. ἐν πέντε σισύραις ἐγχεχορδυλημένος ,- "Av 
στοφάνης λέγει. σπολὲς δὲ, ̓ ϑώραξ ἐχ δέρματος, κατὰ 
τοὺς μους ἐφαπτόμενος, ὡς Ξενοφῶν. ἔφη, καὶ σπο- 
A&g. ἀντὶ ϑώρακος. Σοφοκλῆς δ᾽ αὐτὴν. μὴν gc [ 
ΑΜ ΤΟΥΣ Miam “4ἰβυσσα, saec Pm | B5 

13459 τοῦ ἃ 

44 153 c ΚΕΦΆΛΑΙΟΝ. Masa iin 

Thoi λινῶν. ἐσϑήτών καὶ. ἀμοργίνων. .- 

Ἐκ δὲ λίνου, λινοῦς χιτὼν, Ov. Abi ὄφό οἱ ὶ 
ρουν ποδήρη, καὶ αὖϑις Ἴωνες. καλάσιριβ, χιτὼν ϑυ- ᾿ 
σανωτὸς «ἰγύπτιος. ἔστι δὲ καὶ ὁ φώσων. «Αἰγύπτιος, 20 

ἐκ. παχέος λίνου. ἦπου δὲ xoi. ἡμιφωσώνιον. τὸ δὲ 
ἡμιτύβιον, ἔστι μὲν, καὶ τοῦτο «Αἰγύπτιον, εἴη δ᾽ EZ 
κατὰ τὸ ἐν τῇ μέσῃ κωμῳδίᾳ καψιδρώτιον καλούμε-.. E 

&9P 0 νῦν σουδάριον, ὀνομάζεται. τ ΒΘ Η͂ΝΗΝ. γὰρ 1 

ἐν Πλούτῳ τοιαύτῃ τις ἡ δόξα, SA Dp ΕΙ 5 

. ἔπειτα καθαρὸν ἡμιτύβιον λαβὼν, οὐνξγοῦν νὸν ἢ ; 
τὰ. "βλέφαρα περιέψησε. iafiawl D 

72 * Zub. ἔστιν Αἰγυπτία uiv, περιβόλαιον δ᾽ Qv. si : 
τὸ νῦν δίκροσσον καλούμενον. εἴρηται δέ ποῦ καὶ 3 

τελαμὼν σινδονίτης. Τὴν δὲ ἐργαξομένην τὸ Aivov,30 
λινουῤγὸν ἂν εἴποις, ᾿Δ4λέξιδος εἰπόντος. ἐν Βωμῷ, 
γυνὴ Awovgyóg ztQi τοίχους ἀφείλετο. καὶ λινοῦ: 
γίαν. καὶ ἡ κάνναβις δὲ ὅμοιόν ἐστι λίνῳ. μέμνηται - 
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δ᾽, αὐτῆς “Πρόδοτος, εἰπὼν, λίνου ἢ vivid fog. ἐκ 
, «δὲ, χκαὶ τὰ. δτμακεῖα; καὶ ὁ τεχνίτης, στυπ- 
gritos καὶ ̓δτύππαξ, " τὸ δὲ ἐργαλεῖον, SM οὗ 13 
ἔχλωϑον ἐξαρτῶντες τὰ στυππεῖα, γέρων ἐκαλεῖτο. ἦν 

᾿ δὲ. ἐκ ξύλου, πεποιημένον ̓κιόνιον, χεῖρας, Ἑρμοῦ τε-. 
"Me f ἔχον, ὦ γέροντος ἐπὴν πρύσωπον, ἀφ᾽ οὗ 
μα e i y gentis, δέ, gun. ἐν Mug 

En c τὸν, aon. ἰσεὸν ποιεῖ 

10 ἀφ᾽ οὗ τὸ λῖνον ἦν. ἀκ αἱ 5 
iv δὲ τῷ πέμπτῳ τῶν Σαπφοῦς MB yos od εὑρεῖν, 
ἀμφὶ AdBoous. AaGlotg ᾿εὖ ἐπύκασε. καὶ φασὶν εἶναι. ̓  
ταῦτα. σινδόνιᾳ ᾿ ἐπεστραμμένα.᾿. τ Θεόπομπος δὲ ἐν 74 

| ἐπὶ διακόνου. ἔφη, λάσιον. ἐπιβεβλημέ- 

τόνος. λάσιᾳ δὲ, ἐκάλουν. τὰ μαλλοὺς ἔχοντα χειρόμα- 
εἰ τρα, ὡς, Uy τῆς, δασύτητος. ὥστε οὐδὲν κωλύει πὰς 

«καλεῖν. οὕτω. “Τὰ δὲ. ἀμόρ. 

pio δὴ τὰ ἄριστα ἐν τῇ ̓Αμοργῷ, λίνου 
poteet eiua. yova.. ὁ. fis éebqqutos, ἃς 

ϑοσὼν; καὶ ὠμοργὶς ἐκαλεῖτο, .fománw ἐδ Yo )5017 
0t ov io» HR. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ, s i93 ΠΣ 

[o i5 βυσσίνων. 3 9i στοῦ "mo 50 ub 

ra Καὶ μὴν αὶ δὰ βύδοινα, αὶ 5 βύδσοξ, “λίνου τοῦς 
» εἶδος παρ᾽. "Ivüois. ἤδη δὲ καὶ παρ᾿. Αἰγυπτίοις ἀπὸ 
φϑξύλου τι: ἔριον. γίγνεται, ἐξ οὗ. τὴν ἐσθῆτα. λινοῦ ἄν 

v cemesnülhov φαίη. προσεοικέναι, πλὴν τοῦ πάχους. ἔτι 
nies tiséoos. dti olivdag, καρπὸς ἐπιφύεται, Σαρύῳ 

οπροσεουκὼρ οτριπλῷ. τὴν. ̓διάφυσιν, ." ἧς. δια-76 

fovet etta τὸ ὥσπερ (κάρυον. ἔνδοϑεν 

᾿βοξξαιρεῖται, τὸ ὥσπερ, ἔριον. ἀφ᾽. οὗ κρόκη γίγνεται, 
40v. δὲ στήμονα. ὑφιστᾶσιν αὐτῷ. λινοῦν. τὰ; δὲ ἐχ 

) βομβύχων, σκώληκές. εἰσιν οἱ βόμβυκερ, ἀφ᾽ ὧν τὰ 
 ainase: ̓ "ἀνύεται,, ὥσπερ ἀράχνης. ἔνιοι. δὲ καὶ τοὺς 
Σῆρας ἀπὸ τοιούτων ὃ ἑτέρων ξώων ἀϑροίξειν φασὶ τὰ 

85 ὑφάσματα. καὶ φλοΐνην δὲ ἐσθῆτα Ἡρόδοτος εἴρηκε. 
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καὶ μὴν τό γε ταραντινίδιον, διαφανὲς ἔστιν ἔνδυμα, 
ὠνομασμένον ἀπὸ τῆς Ταραντίνων χρήσεως, καὶ vQv- 

77 φῆς. "ἐκαλεῖτο δὲ τὶ καὶ Κρητικὸν, ᾧ ̓ 4ϑήνῃσιν ὃ 
βασιλεὺς ἐχρῆτο. καὶ Σαρδωνικὸς δὲ χιτών τις ἐχᾶ- 
λεῖτο, καὶ Σικελικὸς, aol ϑηραῖόν. τι ποικίλον, καὶ δ 
Φρύγιον γυναικεῖον, ἀπὸ τῆς ἐπὶ πλέον τινῶν χρή- 
σεῶς ἕκαστα τούτων ὠνομασμένα. δευτερουργῆ δὲ χλαῖ- 
“αν ἐκάλουν, ἣν οἵ νῦν ἐπίγναφον. καὶ δευτεροῦρ- 

γοὺς, τοὺς ταύτην ποιοῦντας. uu “δὲ τοῦτο Tip 
Aoi καὶ AvGiazog ἐν Báwyeg. ^77 MAU 

78 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IH. X pores 
Igi τῶν τὰς ἐσθῆτας πωλούντων. Ὁ 

Οἱ δὲ τὰς ἐσθῆτας πιπράσκοντες, ἱματιοπῶλαὶ, 

Κοιτίου τῷ ὀνόματι χρησαμένου. ἐχαλεῖτο δὲ ups 
᾿ϑήνῃσιν ἱματιόπωλις ἀγορά. ἡ δ᾽ αὐτὴ xc Gmti-15 
φόπωλις. σπεῖρα γὰρ οὐ τὰ δάκη μόνον, ἀλλὰ καὶ 
τὰς ἀμείνους ἔνιοι καλεῖν ἠξίουν. ᾿τοὺς δὲ τὰς ἐσθῆ- 
τας ἀπομισϑοῦντας τοῖς yog5yoig, οἵ μὲν νέοι," ἱμα- 
τιομίσϑας, οἱ δὲ παλαιοὶ, ἵἱματιομισϑωτές. ὅτι μέντοι 

ος καὶ τρίμιτα «εἰργάζοντο, «Αἰσχύλος διδάσκει, φήσας, 20 

συ δὲ σπαϑητοῖς τριμιτίνοις ὑφάσμασι. 

79i * UDE 4 4410 :N 16. 

Vyyslov. ὀνόματα τῶν ἐσθήτων. s sos | 

Εἰς ἃ δὲ κατετίθεντο τὰς ἐσθῆτας ταύτας, χήλοὶ 

piv xa9' “Ὅμηρον, κοῖταί τὲ καὶ κιβωτοὶ, καὶ κίσταϊ, 25 
καὶ ξυγάστρια. παρὰ δὲ τοῖς νεωτέροις καὶ ῥδίσκοι; 
καὶ κανδύτανες. ἴσως καὶ ἀόρται, Μενάνδρου εἰπόν: 
Tog ἕν Μισογύνῃ, χλαμύδα, καὶ μυσίαν λόγχην; ἀδῥε 
την. ἃ δὲ οἵ παλαιοὶ ἱμάτια στρωματύδεσμα, ταῦϑ' 
oL νεώτεροι στρωματεῖς ἔλεγον, ἐν οἷς, ὡς μὲν τοῦΞ 80 
voua δηλοῖ, τὰ στρώματα ἀπετίϑεντο. δῆλον. δὲ ὅτι 
καὶ τὰς ἄλλας ἐσθῆτας. καὶ φασκώλους δὲ ἔλεγον οἵ 
παλαιοὶ τὰ τῶν ἱματίων ἀγγεῖα καὶ ϑυλάκους. ΞΞε- 
νοφῶν δὲ καὶ μαρσίπους ἱματίων εἶπε. 
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ww *KEOHAMAAIONIM'^ "$9 
εὐ TX “Περὶ τῶν τὰ σκύτη ijjetiirag 

'Enowo δ᾽ ἂν οἶμαι ταῖς περὶ τὰς ἐσθῆτας, τέχ- 
ψαις καὶ ἡ ἡ τῶν ὑποδημάτων, διὰ τὴν χρείαν τὴν ἐπὶ 
στῷ σώματι. καὶ ἀπὸ; μὲν τούτων, ὑποδήματα,. καὶ 
ὑποδεῖσϑαι, καὶ ὑποδούμενος, καὶ ἀνυπόδητος. Αἱ 
δὲ περὶ αὐτὰ τέχναι, σκυτοδέψαι, βυρσοδέψαι, σκυτὸ- 
πῶλαι, βυρδοπῶλαι, σκυτοτόμοι, σκυτεῖς, σκυτεῖα, 
καττύοντες, καττυόμενοι. μέρη δὲ ὑποδημάτων, γλῶτ- 

τοται, καττύματα, ὕσχλοι. "xci ξυγοὶ δὲ, τὸ περὶ τοῖς 81 
ὄνυξι τοῦ κοίλου ὑποδήματος, καὶ τοῦ σανδαλίου τὸ 
τοὺς δαχτύλους συνέχον. Εἴποις δ᾽ ἂν, ῥάψασϑαι 
ὑποδήματα. καὶ δαφὴ, ὡς ᾿Ηρόδοτος. πε ῥάψαι, καὶ 
συῤῥάψαι. σκχυτοτομεῖν, σκυτοδεψεῖν, βυρσοτομεῖν, 

 1οβυρσοδεψεῖν, ἱμαντοτομεῖν. Ξενοφῶν δ᾽ ἔφη, ἔστι 
δ᾽ ἔνϑα ὑπόδημα ὁ μὲν νευροραφῶν μόνον τρέφεται, 
ὁ δὲ, σχίξων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κα. $ 
Ἔργα καὶ ἐργαλεῖα σκυτοτόμων. 

20 ΤἘΤοὺς δὲ τὰ ὑποδήματα ῥάπτοντας πισύγγους 
ἔνιοι τῶν κωμικῶν καλοῦσι. καὶ τὰ ἐργαστήρια αὖ- 
τῶν, πισύγγια. τὰ δὲ παλαιὰ καττύματα, παλίμπηγα 
ὀνομάξεται. oí δὲ παλαιὰ ἐπιῤῥάπτοντες, “παλαιουργοί. 
τὰ δ᾽ ἐπιῤῥαπτόμενα, παλινδόρια. ἐφ᾽ ὧν λέγεται τὸ 

96 ἐπικαττύεσϑαι, καὶ ἐπικαττύειν. "Τὰ δὲ ἐργαλεῖα αὐ-88 
τῶν, σμίλη. ἀφ᾽ ἧς καὶ τὰ σμιλεύματα ἐν Βατράχοις 
᾿Δριστοφάνους. καὶ περιτομεὺς, ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ περι- 
τέμνειν, καὶ ἱμαντοτομεῖν. ὀπήτεια, καὶ ὀπητείδια, ἃ 

. «ci χηλεύματα ἐχάλουν οἵ ποιηταί. μάλιστα δὲ οὕτως 
80 ὠνόμαξον τῶν τὰς σχοίνους πλεκόντων, ὡς καὶ κρά- 
vy χηλευτὰ, τὰ πλεκτὰ Ἡρόδοτον λέγειν. καὶ Εὔπο- 

A8, σκύτινα χηλεύσει. τὰ ὀπήτεια iv Κρησὶ Νικόχα- 
ρις ἐχάλει:. " Τοῖς δὲ βυρσοδέψαις, ἢ σχυτοτόμοις, 84 

προσήχει τὸ κατεβύρσωσαν, ὅ φησιν ὁ Θουκυδίδης. 
Pollux F ol. II. F 



82. VIL 88: 

λέγοις δ᾽ ἂν καὶ “ὑποδήματα κοῖλα, βαϑέα, εἰς μέσην 
τὴν κνήμην ἀνήκοντα. τὰ δὲ οὐ κοῖλα, αὐτὸ μόνον 
ἀποχρῶν ἐστιν εἰπεῖν ὑποδήματα, περὶ δὲ ἃ τείνεται 

καὶ περιῤῥάπτεται τὰ κοῖλα ὑποδήματα, καλόποδες, 
οὐ κατὰ τὴν νῦν. χρείαν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν 5 
ἀρχαίαν κέκληνται. περίποδα δὲ, ὑποδήματα ἀρ- . 
όζοντα. ' 

85 "KEOAAAION KB. 

"Tzroüguüérov εἴδη. 

"Taobgucrov δὲ εἴδη, βασιλίδες, ἐφόρει δὲ αὐτὰς 10 
ὁ βασιλεὺς ᾿ἀϑήνῃσι. κρηπῖδες, τὸ μὲν φόρημα στρα-. 

τιωτιχόν. ἔνιοι δ᾽ αὐτὰς τῶν ποιητῶν a.a ἀρπίδας 

ὠνόμασαν. ἐμβάδες, εὐτελὲς μὲν ὑπόδημα, Θρῴκιον 

δὲ τὸ εὕρημα. τὴν δὲ ἰδέαν κοϑόρνοις ταπεινοῖς ἔοι- 
κε. σχισταὶ, πολυτελὲς ὑπόδημα καὶ ϑρυπτικόν. ταύ- 15 
τας δὲ καὶ λεπτοσχιδεῖς ὠνόμαξον. ἀσκέραι, ὑπόδημα 

86 λάσιον, χειμῶνι χρήσιμον. "ἦν δέ τι ὑπόδημα xol ἀρ- 
βύλη, εὐτελὲς τὴν ἐργασίαν. ἡ δὲ Gvxyüg κρηπῖδι uiv 

᾿ ἔοικεν, ὠνόμασται δὲ ἐκ τοῦ συνέχειν τὸν πόδα. οὗ 
δὲ κονίποδες λεπτὸν ὑπόδημα πρεσβυτικόν., τὸ O90 — 
κάττυμα, χοῦφον, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῆς κόνεως τὸν πύ- 
δα. τὸ δὲ σανδάλιον οὐ μόνον Μένανδρος εἴρηχε 
καὶ "Hoó80vog , ὥσπερ καὶ τὸ σάνδαλον Εὔπολις ἐν 

Χρυσῷ γένει καὶ σχεδὸν ἅπαντες οἵ κωμικοὶ, ἀλλὰ. 
87 καὶ Κρατῖνος Νόμοις, σανδάλια Τυῤῥηνικά, " καὶ "δ e | 

φισόδωρος Toogovío, 

σανδάλιά τε TOV λεπτοσχιδῶν, 
ἐφ᾽ οἷς τὰ χρυσᾶ ταῦτ᾽ ἔπεστιν ἄνϑεμα. 
νῦν Q', ὥσπερ ἡ ϑεράπαιν᾽, ἔχω περιβαρίδας. 

Μένανδρος iv Μισογύνῃ καὶ ἐπιχρύσους σανδαλοϑή- 30. 
κας λέγει. ἡ δὲ βλαύτη σανδαλίου τι εἶδος. καὶ ἥθως 
᾿ϑήνῃσιν ὁ ἐπὶ βλαύτῃ. ἀνέϑηκε γάρ τις σκυτοτύ- 

μος βλαύτης λίϑινον τύπον. τὰ δὲ κρουπέξια, ξύλι- 
vov ὑπόδημα, πεποιημένον εἰς ἐνδόσιμον χοροῦ. 
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δ᾽ εἶπε τοὺς Βοιωτοὺς ^ Κρατῖνος,88 
διὰ τὰ ἐν αὐλητικῇ κρούματά. ἀπὸ δὲ ἐθνῶν καὶ mó- 
λεῶν λέγονται καὶ ἕτερα. Καρβατίνη μὲν ἀγροικῶν 

ὑπόδημα, κληϑὲν ὑπὸ Καρῶν. ᾿Δμυκλαΐδες δὲ ἔλευ- 
σϑεριώτερον ὑπόδημα μὲν, δηλοῖ δὲ κλήσει τὸν τόπον. 
αἵ δὲ ᾿ἀργεῖαι πάντῃ δῆλον ὡς ᾿Αργείων 'τὸ εὕρημα, 
καθάπερ αἵ Σκχυϑικαὶ Σκυθῶν, καὶ Ῥοδίων “Ροδια- 
καί. αἵ δὲ “ακωνικαὶ τὸ μὲν χρῶμα ἐρυθῥαὶ; τοῦνο- 
μὰ δὲ δηλοῖ τὸν τῆς εὑρέσεως τόπον. "καὶ Θετταλὶς 89 

τοδὲ, ὑπόδημα μηνῦον τοὺς εὑρετάς. μέμνηται δ᾽ αὐ- 
τοῦ “ύσιππος ἐν Βάχχαις, βλαύτῃ, κοϑόρνῳ, Θεττα- 
λίδι. αὐτοσχεδὶς δὲ ὑπόδημα τὸ ἁπλῶς εἰργασμένον 
Ἕρμιππος εἴρηκεν iv 4ημόταις. ἀπὸ δὲ τῶν χρησα- 
μένων, ᾿Ιφικρατίδες, “εινιάδες, ᾿Δλκιβιάδια, Σμίνδυ. 

. 15gí0«x, Μυνάκια, ἀπὸ Μυνάκου. ἦν δὲ καί τι ὑπόδη- 
pe, δημοκοπίδες. ὕπισχλοι δὲ, πολυτελὲς, ἀνδρεῖον, 

' 95 Ἕρμιππος ἐν Φορμοφόροις μνημονεύει, "ὥσπερ 90 
καὶ τῶν καρκίνων Φερεχράτης, καττύομαι τοὺς καὰρ- 
sivovg. μέμνηται δὲ καὶ φαικασίου ἐν τῷ Ἑρμῇ Ega- 
ον. 

πέλμα ποτὶ δάπτεσχεν ἐλαφροῦ φαικασίοιο. , 
ó “Ῥινϑὼν δὲ, Κολοφωνίου vs, καὶ καλτίου, καὶ ὄγ- 
κου, ἐν ̓Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Αὐλίδι. ἡ δὲ εὐμαρὶς, κοινὸν 
ἀνδράσι πρὸς γυναῖκας, βαρβαρικὸν μὲν εὕρημα, ἐξ 

ἐλάφων δὲ πεποιημένον. καὶ τὰ διάβαϑρα δὲ, κοινὰ 
ἀνδρῶν καὶ γυναιχῶν. ὁ δὲ κόϑορνος, ἑκάτερος ἀμ- 
«oiv τοῖν ποδοῖν. "ὅϑεν χαὶ τὸν Θηραμένην κόϑορ-91 
vov ἐκάλουν διὰ τὸν περὶ τὴν πολιτείαν ἀμφοτερι- 
σμόν. ἐμβάται δὲ ὄνομα τοῖς κωμικοῖς ὑποδήμασιν. 

8ὺ ὑπόσχισμα δὲ ἀνδρεῖον ὑπόδημα, μάλα εὐτελὲς, καὶ 
 φρύσχημα πρεσβυτιχόν. ἦν δέ τι ὑπόδημα καὶ ὀπι- 
creta ἃ δὲ πόδεια Κριτίας καλεῖ, εἴτε πίλους 
αὐτὰ οἰητέον, εἴτε περιειλήβματα ποδῶν, ταῦτα πέλυν- 

| Qu. καλεῖ iv Φοινίσσαις dió yvAoc, 
35 πέλυντρ᾽ ἔχουσιν εὐθέτοιρ ἐν ἀρβύλαις. 
"τὰ δὲ πέλυντρα, εἶδος ὑποδήματος, ὥσπερ αὖ τὰ 

Ε9ος 
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πόδεια ταυτὸν ἦν ταῖς ἀναξυρίσιν, ἃς σκελέας ἔνιοι 
ὀνομάζουσι. Κράτης δ᾽ ἐν Ἑ.ορταῖς ἔφη, καὶ δὴ πό- 
δεια τριμίτινα. ἴδια δὲ γυναικῶν ὑποδήματα Περ- 
σικά. λευκὸν ὑπόδημα, μᾶλλον ἑταιρικόν. περιβαρὶξν 
ϑεραπαινίδων μᾶλλον τὸ. ὑπόδημα, Τυῤῥηνικά. τὸ δ 
κάττυμα ξύλίνον, τετραδάκτυλον. oi δὲ ἱμάντες, ἐπί- 
χρυσοῖ. σανδάλιον γὰρ ἦν. ὑπέδησε δ᾽ αὐτὸ Φειδίας 

93 τὴν ᾿Αϑηνᾶν. ἐκάλουν δ᾽ αὐτὰ Τυῤῥηνουργῆ, ὥσ- 
περ καὶ τὰ ἔμβαϑρα, ῥιχνοεργῆ. τὰς μέντοι. Τυῤῥηνι- 
«dg, 0 Σαπφοῦς μάσϑλης, ποικίλος εἴη. μάσϑλης 440-10 — 
διον κακὸν ἔργον. αἱ δὲ ἐνδρομίδες, ἴδιον τῆς ᾿ρτές-. | 
μιδος τὸ ὑπόδημα. τὰ δὲ Σικυώνια, τὸ ὄνομα δηλοῖ 
τίνων τὸ εὕρημα. τὰ δὲ πλοιάρια καὶ ἀκάτια ὀνομά. — | 

ξεν ᾿Δριστοφάνης, εἶδος ὄντα γυναικείων ὑποδημάτων. —— 
ο4 "ῥαΐδια δὲ ποικίλον καὶ πολυέλικτον ὑπόδημα. μνη- 15 | 

μονεύει δ᾽ αὐτοῦ Πλάτων vs καὶ Φερεχράτης. ai δὲ 
βαυκίδες πολυτελὲς ἦν ὑπόδημα, κροχοειδὲς, γυναι- ' 
«tiov. γυναικεῖα δὲ καὶ τὰ ἄφραχτα, ὀπισϑοκρηπῖδες, 
χκαννάβια, γυμνοπόδια, περίβαρα, νυχτιπήδηκες, με- } 
σοπερσικαὶ, φιττακίδες, Σελευκίδες, vodalüsc, ᾿φμβρακί- 90 | 

950:c, ἀμφίσφυρα, ἀκροσφύρια. "οὐδ᾽ ἂν εἴη φαῦλν — 
τούτοις ὑποθεῖναι λέξιν ἐκ Θεσμοφοριαξουσῶν ᾿4ρι- 
στοφάνους, ἐπεὶ πολλὰ εἴδη ἐν αὐτῇ περιέχει γυναι- 
κείων φορημάτων, ἃ καὶ τοῖς περικόσμοις ἂν ἁρμό- 
δειε ταῦτα. ξυρὸν, κάτοπτρον, ψαλίδια, κηρωτὴν, νί- 95 
τρον, προχύμιον, ὀχϑοίβους, μίτρας, ἀναδήματα, &y- — — 
χουσα ὄλεϑρον τὸν βαϑὺν, ψιμμύϑιον, μύρον, xióg- — . 
ριν, στρόφιον, ὀπισϑοσφενδόνην, κάλυμμα, φῦκος, 

96 περιδέραια, ὑπογράμματα, "τρυφοχαλάσηριν, ygQUQO- —— 
μα, λάσειριν, ἐλέβορον, κεκχρύφαλον, ξῶσμα, ἀμπε- 80 
χόνη, πάρυφες, ξυστίδα, χιτῶνα, βάραϑρον, ἔγχυκλον, — 
κομμωτρίδιον. ἕτερά τε, ὅσα οὐδεὶς ἂν μνημονεύσειέξ 
ποτε λέγων. διόπας, διάλιϑον, τρίγαστρα, πλάστρα, 
μαλάκιον, βότρυν, χλιδῶνα, περόνας, ἀμφιδέας, ὅρ- 
μους, πέδας, σφραγῖδας, ἀλύσεις, δακτυλίους, κατα- 85 
πετάσματα, πομφόλυγας, ἀποδέσμους, ὀλίσκους, σάρ-- 
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eod ἑλικτῆρας, ἄλλ᾽ - ὧν οὐδ᾽ ἂν λέ- 

Uwe "Aims. ̂  PRU 

TE CK m 0.4 4.4 I ΟΝ ΚΓ. g cw 
doin Περὶ μετάλλων καὶ μεταλλέων. 9 

5. mtm τοίνυν τέχνας , ὅσαι τὰς ὕλας ὁκοβάλ.. 
λοῦσι ταῖς λοιπαῖς. μεταλλεία, μέταλλα, μεταλλεύς. 

καὶ μετάλλειν', καὶ μεταλλεύειν, ὀρύττειν, γεωρυχεῖν,. 

σκάπτειν, καὶ τὴν παν τοδὶ καὶ διασκάπτειν. χρυσοῦ. 
εἰδὲ μεταλλεῖς, gin EN φυσουργοῦντες, χρυσὸν 
10 ὀρύττοντες, τὴν ὙΠ ἦν τὴν κατάχρυσον, τὰ 

χρυσεῖα, τὴν χρυσίδα ψάμμον, τὴν ἐπίχρυσον κόνιν, 
τὴν χρυσῖτιν. γῆν μεταλλεύοντες, διασήϑοντες, διη- 
ϑοῦντες, “διακρίνοντες, ἕψοντες; καϑαΐέροντες, πυρὶ βὰ- 

σανίξοντες. "ἄπεφϑος χρυσὸς, ἀχριβὴς, εἰλικρενὴς,98 
15 ἀχήρατος, ἀκραιφνὴς, ᾿Ζαρεικὸς, Ῥυγάδας, "καὶ τὰ. 

ὅμοια. ἀργύρια, ἀργυρῖτις γῆ, ὑπάργυρος, ἀνάργυρος, 
ἐὐϑεπα τὰ, ταλλα, ,ἀαυνοτομίαν μετάλλων, μεσοκχρινεῖς SER 

, οἵ iv τοῖς μετάλλοις, ὑφεστηχότες ἀνέχειν τὰ 
rota ved καθαρὸς. διαφανὴς, "Agvavóixóg. 

9071] ὑπόχαλκχδς. οὐ γὰρ χαλκῦτις, οὐδὲ χαλκεῖα μέταλ- 
“λα, ὥσπερ sic σιδήρου ἀέταλλα, καὶ γῆ σιδηρῖτις, *rav-99 
τ useden ς δὲ τὸ κἄϑαρμα σκωρίαν ὠνόμαξον, ὥσπερ τοῦ yov- 

üv9og ἀδάμαντα, καὶ τὸν τῶν ἀργυρίων κονιορ- 

τὸν κἐρχνὸν. «τὴν δὲ σκωρίαν' καὶ κίβδηλον ἐχάλεσάν. 
«5 ἀφ᾽ ἧς καὶ o. ψμεταλλεῖς, χιβδωλοί. Τὸ δὲ ἀγγεῖον ἐν 
— ᾧ τὸν σίδηρον κατεκεράννυσαν, περίοδος κέκληται ἐν 
τῷ περὶ μετάλλων, εἴτε ᾿Δφιστοτέλους ἐστὶ τὸ βιβλίον, 
εἴτε Θεοφράστου. πολλὰ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα εἴη μέταλλα, 

: ὥσπερ τὰ ἐν Σάμῳ, τὰ καλούμενα γεωφάνεια, ὑπὲρ 
|» Soóv | δ᾽ “είναρχος λέγει. καὶ τὰ ἐν ΜΜήλῳ καὶ Νιδύρῳ 
Ὁ χοῦ ϑείου. καὶ κιμωλίαν. γῆν ᾿Δἀριστοφάνης λέγει. Ἀχαὶ 100 
ἡ ἐμβυλὰς δὲ γῆ παρὰ Ξενοφῶντι τοῖς ὀρύγμασι 

, καὶ οὐ τοῖς μετάλλοις. τοὺς δὲ μεταλλέας 

ϑυλαχοφορεῖν ᾿Δριστοφάνης ἔφη. καὶ λίθων δὲ μεταλ- 
56 Δξῖαι, λιϑουργίαν, λιϑοτομίαι. Πολλὰ δὲ εἴδη λίϑων, 
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Φρυγία, Adxewe, «Αἰβύσσᾳ, Εὐβοῖς, Θετταλὴ » es 
γυπτία. Καὶ τούτων δὲ ἰδέαι πλείονες. καὶ κογχυλίας. 
δὲ λίϑος iv ᾿Δριστοφάνους “ΖἸαιδάλῳ. καὶ παρὰ Ξε- 
νοφῶντι κογχυλιᾶτης. λυχνίας δὲ παρὰ Πλάτωνι iv 
“Σοφισταῖς. τὸ δὲ τοῦ ὀρειχάλκου μέταλλον οὐδέπω 5 
καὶ νῦν εἰς πίστιν ἥχει, βεβαίαν. ᾿Δμειψίου δὲ iv. 

Muvyoig ψιλτωρυχίαν εἰπόντος, εἴη ἂν ἐν τοῖς μεταλ- 
λεῦσιν ὁ Ρμιλτωρύχοϑ. καὶ Mist δὲ. LEE MA 
poc T E TR TN 

101 SORKEOAAAIÓN KA — 7 1o 
^T 

qe OTT ΣΟῸ ἘΔ 

Περὶ ὀνομάτων τῶν τὰς ὕλας. See eie 

oUEv. τοῖς. “μετάλλοις. δὲ τῶν. τὰς 9. παραδχευα- 

ξόντων. εἶεν ἂν ὑλουργοὺ, cis κὺρ diets 
E τόμοι, ὑλαγωγοὶ, ξυλουργοὶ, πισσουργοὶ». Gpajovoyot.. 

καὶ ἡ πρᾶξιρ, ὑλουργία, ὑλοτομία, ὑλαγωγία,. views 
yia; : sigsvbopin, t deir. πριημὴγ Uo 95 oho 

102 . (* à. ἀπὸ χρυ
σοῦ καὶ ἀργύρο

υ καὶ χαλκοῦ κ
αὶ αὶ z Σ 

σιδήρου. ὀνόματα. 3 4 : 
ΨΥ (o5 ΡΟΣ Ar vi ὃ 

Καὶ ἀπὰ μὲν χρυσοῦ, χουδοχόοι,. ̓χρυσοχοεῖς 
χρυσοῦν, ἀποχρυσοῦν, ἐπίχρυσον, χρυσοχοεῖυ. «οὶ 10 
τέχνη, χρυσοχοϊκή. καὶ χρυσίδες δὲ φιάλαι, καὶ qqu- 
δοῦν τὸ νύμισμα, πφοάκέόιτο δ᾽ ἂν. 6. στατήρ. εἰ δὲ 
καὶ δαρεικός τις εἶπεν, ὃ χρυσοῦς. προφηκούετρ.. χρυ- 
σόφοφος οἶκος, καὶ χρυσῆ ᾿Αφροδίτη. «ul ἡ βασανί-. 

e 1333 

fovda τὸν χρυσὸν, χριυσῖτι. λίϑος, 3 dvo. ἀπὸ δὲ es ἔ 
108 ἀργύρου, ἀργυροκόπορ,. ud ἀργυροκοπεῖν. Ἰεἴρηται 

δέ που xal τὰ χρυδεῖα παρὰ τοῖς κωμῳδοῖς. ἐπὶ τῶν 
γυναικείων κοσμημάτων. καὶ τὰ χρυσώματα. παρὰ 
υσίᾳ ἐν τῷ περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος. ᾿Δπὸ δ᾽ 

ἀργύρου, ἀργυροκόπος, ὡς Φρύνιχος. ἐν. Ἐφιάλτῃ. 80. 
ἀργυροκοπεῖον, ὡς «Αἰσχίνης ' Pivenn. ἀργυροκοπιστῆ- 
ρας δὲ λόγων ἐν Τροφωνίῳ παίξει. Κρμεῖνος.᾿ ἄργυ- 

φαμοιβὸς, ἀργυῤογνώμων, ἀργυρολόγος, ἀργυφολο- 
ι04 γεῖν, καὶ ἀργύριον. τὸ νόμισμα. "εἴρηται. δὲ xci dg-- 

ὩΣ ΝΜ εμνυννννννν. νον... 
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γύρια ἐν ̓̓ Αριστοφάνους Νήδοις. ἀργυράγχη, ὡς Zfy- 
μάδης σκώπτων «“1ημοσϑένη, συνάγχῃ λέγοντα εἰλῆφ-. 
ϑαι, ἀργυρίξεσϑαι δέ. ἀργυρίδες φιάλαι; καὶ σκεῦος. 
ἀφυνεδαινῶδὶ νἀρχυφεήβανερ os pue. ἀκοῶν Qf! 

δὑπάργυρον δὲ τὸ κίβδηλον χρυσίον. ̓ Ζπὸ δὲ χαλκοῦ, 
ὑπόχαλκον νόμισμα. καὶ χαλκοῦς, νομίσματος εἶδος. 
καὶ χαλκόκρανον, καὶ ᾿χαλκύτυπος, "web χαλκουργὸς, ἢ 
καὶ χαλκουργία,, καὶ χαλκεὺξ, aret χαλκεύειν. ιΧαλ- 105 

ἴα £o, στ δ τῇ deris "Hgaícr iipore 9. 
ei καὶ. Sed» do εἰ 

xe adt τοίνυν. τῷ δ- 

HI ἰκὸν, τὸν χυτὸν τς si 
gn a χαλκίξειν. δὲ, 

AK ᾧ νομίσματι. Tag pote 
Quo, abd lm ΜῊ ἐν su 

6 Seb a τὸ a Eu d Βυξ αντίων. 
εἰν δὲ xod. τὸ 4 sina i « 

j E τ yx US jy : Y 
VET E 

τῆς εἰκόνος, 9 

Ἶ 01 
ost ces EC om 8 : 

"e un τ στ e 55" CORO. SORS VG j LAU οὐδοδὲ δι ει ΟΣ UNS ἀν ιοτ 
| ISDN ; 

᾿ϑήγε δηλι δηλοῦν, ὃ E 
es- AM ONDES Pa ome oU UAM 

d εὖ Aet διὰ US, ἢ Ee v, στό. 

SENE ais γὰρ ig wn te kn τος 
; ἄγρας, ἀλύσει οἱ 

D dein, iar a edu. iw Ν em στη, fos 108 
οεδὲ τῶν καμένωπ, τφῖς DR Me ἐν γελοῖά τι. }}} 
νὰ καταρτᾶν, ἢ, ἐπιπλάττειν, i ἐπὶ φϑόνου ἀποτροπῇ. 

— ἐχαλεῖτο δὲ ̓ βασχανια, ὡς καὶ τ διστοφάνης ἔφη, 

35 πλὴν: εἴν ig πρίοιτο δεόμενος" βαᾳσκανίου ἐπὶ χάμι- 
vow ἀνδρὸς, χαλκέως: T0. 0b μόλυβδον» ἐργάξεσϑαις, 
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μολυβδοχοεῖν. τούτοις δ᾽ ἂν προσήκοι καὶ ἀγαλμα- 
τοποιεῖν, καὶ ἀγαλματοποιία. "καὶ ἀνδριαντοποιεῖν, 
καὶ ἀνδριαντοποιία. τοῖς δὲ χουδουργοῖς καὶ δαχτυ- 
λιογλύφοις τὸ ὄνομα παρὰ «Κριτίᾳ καὶ Πλάτωνι. bud 
on δὲ ἐν Πόλεσι QcxrvAvovQyOv ipte 5 

lU OM - 

097^ ^ VERS d UIN ji MM 
Περὶ ὑλοτόμων καὶ «ὑλαγωγῶν xol: Wwe Ἂ 

wd 

Tóv δὲ ξυλίνων ὑλῶν ol ἐργάται, ,. ̓ὑλοτόμς ot, D 
δρυτόμοι, καὶ ὑλαγωγοί. χαὶ τὰ ἐργαλεῖα, m πέλεκυς, 
καὶ, τὰ ᾿ῥήματα, ὑλοτομεῖν, καὶ ̓ὑλαγωγεῖν, καὶ wc. UA 10 
69a. “Τῶν δὲ ξύλων τὰ μὲν εἴποις ΠΝ ip ἐργάσιμα 2 
δὲ καύσιμα. ἀλλὰ καὶ φελλὸν, καὶ gi ἰοιὸν Ls καὶ s 

λίδας εἴποις. O9sv καὶ oi ̓ ἐγκαλιδαγῶγο ὄνς uh A. 

ἀγκαλιδοφόφοι. ἄνδρες. a TOw'. μὲν x (^0 cel jog 

ματίδες, καὶ χορμοὶ, καὶ ἐκκαύματα,. p P pon ̂  
) P5 “κορμὸν δ᾽ x [i frgortuav,, ἀμφέξεσα n 

καὶ, Εὐριαϊδης, λέγει» ̓χδρμοῖσι. πεύκης. καὶ φιτροὺς 
δὲ i τούτους λέγει ἡ ποιητικὴ ] ovi. ἐκλυμάδ ἴδας Σ φο- . 

410 "λῆς. ἐν "Hésia. ws eripi, τόν, eL D, vie à [ot d 9 

ἐκλυμι ἄδων. καὶ ἄνθρακες; καὶ μ καὶ οἱ vETDU 
ται; pour xol | μαιριλευταῖ. D aa dns “ἢ 

ῥῆμα, καὶ τὸ ἀγγεῖον. τῶν͵ wins doux ov, Ados Xo, 
'" φορμός: *j δὲ τῶν ̓ ἀνδράκων χά ᾿χάμινος, re Ὧι P 

ἡμίκαυτοι. ἄνθρακες, UL: "y δὲ jj ra 
Op EVEN t C n 

φέψαλοι.. ὁ δὲ τοὺς ἄνθρακας. mapdih Qv, dv9ocxo- 95 
πώλης. λέγει οὖν ̓ Φιλύλλιος᾽ ἕν. ̓ Πόλεσι, κοσχινοποὶὸς, ? 
we, wen pülis M, ui 4 ἧς ?98 
φλύκταιναι, ol 9. virlüsc.. vr quiónyy yi αἱ im 

noto αν UND ς yes; δὰ aq oe uite € εἰς μάλιστα. da χαλκέων. ᾿ eia Wc 

1137 3 ED A4410 N^ Kg. 7 ̂ w. 
Aimo0ToxXo 1 4 ΦΘῸΣ Ax LM 

᾿Τεκτόνων ye καὶ ἐργαλεῖα: m 
0733 ἫΝ v3 

τῆν ὃς ἐργασίμων, y; ναυπηγοὶ; ναυπηγία: τέχτο: 
| P 'καὶ τεχτονικὴ, κμινοποιοί. xci τὰ μὲν ναυπηγῶν 
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εἴρηται iv τοῖς περὶ νεῶν. τὰ δὲ κλινοποιῶν iv τοῖς : 
— τὰ δὲ ϑυροποιῶν iv τοῖς περὶ οἴκων. 
οἷς προσϑετέον ὅτι ἣν “Ὅμηρος κορώνην λέγει, νῦν 
χόρακα καλοῦσι. dk Jllocíóurxog iv Γαλάτῃ εἰπὼν, 

&xópuxt κλύεται ϑύρα. ἔστι uiv οὖν οὐ κεχριμένη 
τοῖς. ψέοις ἡ φωνή. “ληπτέον δὲ καὶ τὰ σπάνια, εἰ112 " 
καὶ 'μὴ παρ᾽ αὐτῶν m χρηστέα. T& δὲ τεχτόνων 
xai αὐτὰ ἐν τοῖς συμποτικοῖς, ὕπου καὶ τράπεξα, καὶ 
τρίποδες. ταῦτα γὰρ ἐχείνων τὰ ἔργα. καὶ δίφροι δὲ, 

τοκαὺ κλισμοὶ, καὶ ϑρόνοι, τῆς ξυλουργικῆς. ϑρανία, 
σκολύϑρια. κάλλιστον δὲ οἱ Θετταλικοὶ δίφροι. διὸ 
καὶ ἡ Πυϑία ἔφη, Θετταλὲ 'ποικιλόδιφρε. βάϑρα, κλί- 
poxsg. καὶ οἱ ἀναβαϑμοὶ τῶν. κλιμάκων, κλιμακτῆρες. 

*«éxvoVIxOV δὲ καὶ: τὸ πακχτῶσαι ϑύρας. ἐν ᾿Δριστο-118 
1όφάνους. Αυσιστράτῃ.. Τὰ δὲ ἐργαλεῖα τούτων, σκέ- 

πάρνον, πέλεχυς ξυλοκόπος, ὡς ἔφη Ξενοφῶν. τρύ- 
zt&vov, .végergov,: τρυπανοῦχος, ἀρίς:. Καλλίας οὖν 

ἐν. Πεδήταις. λέγει; τῆς πατρικῆς ἀρίδος. πρίων, πρί- 
στιβ, ἡ καλουμένη. ῥίνη. vac δίνη δὲ ὑπὸ "Ξενοφῶν: 

οτος εἴρηται." ἐν δὲ roig: ἔργοις ταὐτοῦ καὶ τὰ ᾿Δλέξι- 
δος ἂν iac. Καὶ τὰ ῥήματα; κορμάσαι, πρῖσαι, πε-τ14 

λελίσωι. ἤπου δὲ καὶ ξέσαι, καὶ. ἁρμύσαι, καὶ γομφῶ- 
ὅαι, -σὺγγομφῶσαι; τυλῶσαι. πρίειν δὲ λέγεται τὸ πρί- 

(0 (ssa: ἐξέπριον "ἔφη Θοὐκχυδύδης. Ot δὲ πρίσται, 
36 τομεῖα τῶν" καδοῖντο"» ὀφγάξοιτο :0* ; d» ὃ ̓ τέχτων καὶ 
μυάγραρῳ ὧν τὸ -ἱστάμενόν vs καὶ σχαξόμενον, πατ- 

φάλιον. «πὸ δὲ. τῇ ̓σπαρτίνῃ προσηρτημένον, σκανδάλη- 
ὅρον. pues. ὁ δὲ ἐν ταῖς μείζοσι πάγαις πάττα- 
Aog, - ῥόπτ "ORE τὸ τὴν Sgav ἐπικροῦον. 115 

“Ὅμηρον προσήχοι ἂν vsx- 

onov. καὶ ἁμαξ tengo εἴποις ἂν, καὶ ἁμαξοπηγεῖν, 
, «ol ἁρματοποιεῖν, καὶ ξυγοποιεῖν, 

ὡς “ἐν. “Πλούτῳ, Diui ogeiiió «καὶ τὰ μὲν. ἄλλα εἴρη- 
᾿ UL περὸ. ἁρμάτων τε. καὶ ἁμαξῶν. τὰς δὲ κνήμας 
$509 μόνον οὕτως, ἀλλὰ καὶ χνημῖδας ὠνόμαζον. Δ4υ- 
τ lag γέ τοί λέγει, ἁρπάσαι τὴν κνημῖδα τῆς ἁμάξης. 
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116* προσϑετέον δὲ ὅτι οὗ iv τοῖς ἅρμασιν: dxcriQevio 
τὰς μάστιγας, ἡ οἷον τομὴ σάργαλος. ἐχαλεῖτο.: δέ- 
φρος δὲ διωχὴς, ὁ δύο φέφειυ δυνάμενος. Τὰ δὰ 
ἴχνη τῶν τροχῶν, ἃ Ὅμηρος ἁῤματοτροχίας εἴρηκε; 
Καλλίας iv Κύκλωψιν ἁμαξοτροχίας λέγει. τὸ δὲ ὑπὲρ: 5 
“τὴν ἅμαξαν περίφραγμα, 0- περιλαμβάνεταν διὰ δικτύ-: 

Qv, μόργον καλεῖται. καὶ μοργεύειν, và δράγμάτα ix. 
117 αὐτῷ φέρειν. " ἐπεὶ δὲ καὶ τοὺς οἰχοδόμους “Θμηρος. 

τέχτονας καλεῖ, καὶ ἀρχιτέκτων εἴρηται παρὰ ' TIAd- 

τῶνι. βιαία γὰρ ἡ ἐν τῷ Σοφοκλέους. “Ιαιδάλῷ - τεκ- το 
τόναρχος μοῦσα. τὸ. δὲ ἀρχιτεχτονεῖν ᾿“ρισσόφάνης —— 
slgnxs ἐν “Ιαυδάλῳ. φαίης δ᾽ ὧν Φ οἰκοδομέα, οἰκοδο — — 
μική. οἰκοδόμησις γὰρ. παρὰ ̓ Θουκυδίδῃ. οἰκοδόμημα; — — 
οἰκοδομεῖν, οἰκοδομικῶς, οἰκοδόμικὸς, οἰκοδόμος. ᾿άρι: | 
στοφάνης. yàg ἐν Γηῃρυτάδῃ, εἴρηκε voUg-olxodóuovg;15 — 

118 καὶ - Πλάτων ἐν τῷ “Πολιτείας. δευτέρῳ. "καὶ τϑιχοδ 
μεῖν δ᾽ ἂν εἴποις τὸν. &UTOV,- καὲ τειχοπουξῖν, καὶ :λε: ᾿ 
SoA0ysür y «καὶ. λιϑουργεῖν, καὶ τειχοδόμον εἶναι; καὶ. 
τειχοποιὸν,; καὶ λυϑουλκοὸν». εἰ μὴ τοῦτο φῇς aperte 
xiv vive εἶναι τῇ: τεκτονικῇ τέχνῃ. λιδοφορεῖν δ᾽ «εἴτ΄ 

(cenae. Θουχυδίδης. οὐπενοφῶν δὲ- ἔν τῷ. . Οἰκονομικῷ 

καὶ. φιλοιιοδόμους λέγει. καὶ. Ζατύποῦς δὲ: Σοφολλῆβ, 
που. καὶ ἐργαλεῖα «τῶν λατύπων: ὀνομάζει. λείας καὶ 
γλαρίδας. καὶ λιϑοδόμου: db ῥουοφῶν "ἐν" τῷ τρίτῳ 
τῆς Παιδείας. εἴφηκεν... ὡς "«ἠημοσθένηφ". iw τῷ mures 
Εὐέργου καὶ Μνηδιβούλου, λυϑοκύόποι, ὦ προσήκδιευ, — 
&v αἵ wot vMidlicogdogonéei dat üphm "we —— 
ται τύκος.. 1002133 2:02: Ὁ. £5. 9 AnsiaÀnx , N09 

op perosgoox ^X 915UDLT. -MOOTRÓD «ao L 

Lin aufs ug E 2 4 Ἃ 4 εἰ. 0. AN. »non Íoxog ὦ 

teo Οἰκοδόμων. ἔργα, aai. ἐργαλεῖα: Mox Jpxeros 80 3 

. Τὸ δὲ τοῖς: οἰκοδόμοις. ἔργον, “οἰκοδομεῦν: ἐπίοι:, 

Sedepai διοικοδομεῖν, λέϑους. ἁρμύττειν., . δυναρμότ» 
τειν, ἀκριβῶς, συμφυῶς. ἀπισοῦνν ἀπευϑύνέιν;. ἀπο: 
τείνειν, κάμπτειν, περιάγείν. ὑπερῷα, ποιεῖν»; “καὶ Gto 
du τὰ οἰκήματα εἰς τὴν; ὁδὸν, καὶ rdg πλίνϑους 85 



, 
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ἀναβαλεῖν πρὸς ἀριϑμόν. Ὑπερίδης γὰρ iv τῷ πρὸς 
κλέα ταῦτ᾽ εἴρηκεν. “Ὅταν δὲ. οἱ ποιηταὶ φῶσιν, 

ψομεν αρὸς αἰετὸν, 
στεγάσομεν φασὶ πρὸς ἀέτωμα.. «eusber, ἀποκονν 190 

Sew, πύργον ἐφιστάναι, μεταπύργια. προμαχεῶνας, 
προοικοδομεῖν. περιοικοδομεῖν ϑρίγκους, are: 

ριβόλουρ. καὶ ϑριγκῶσαι τὸ ῥῆμα. ψαλίδας, πυλίδας, 
γεῖσα, γεισώματα., γεισίποδαρ, γεισιποδίσματα, γεισι- 

, στεγάζειν, ἐρέφειν, τέγος, προτέγιον, ὄροφον, 
meme. ὅϑεν καὶ ὀροφίας Ügug. καὶ χρηπιδαῖον 

δὲν, “μέρος. οἰκοδομήματος, «σίου εἰπόντος ἐν τῷ 
περὶ τοῦ τύπου, τοῦ γείσου συντετελεσμένου καὶ 
τοῦ κρ αὐλός δ᾽ αὐτῶν. ἂν. εἴη καὶ λιϑό-191 
στρῶτον à y^ καὶ λιϑολόγημα v καὶ λελιϑωμένον. 

, ; seb spada. TOV. κιόνων. καὶ στυλοβά- 

cct κίονος eh adem δπείρα δὲ, ἡ τοῦ 
᾿Ἰωνικοῦ. “Μέρη. δὲ οἰχοδομημάτων, τοῖχοι, Ὑπερί- 

τοί (gov iu δόμοι, πτέρυγ 

Een vun o ΤΩΣ ὃ ἐν τῇ οἱ (τῶν Mat 
" 4X W Ἑορταῖς. : My Po ϑὺυρ ὥὦμασ 

L 
Phasel d e ime ibn ϑυρών. "Τὰ PI 
* en vw ̓ιπέτταρα "idudoon. καὶ μος dvvó; 

γεν vicini, ἐντὸς τῶν. “τεττάρων. τὰ y, 
radiis yt j ^ arr Κρατῖνος. δ’ iv Διονυσαλε- 

ϑοξάνδρῳ, .. 
Bapédtidag n. καὶ 'πρόϑυρα "βούλει dicis ; 

Ps it δὲ ὁ Ξενοφῶν, "dg οἵ vov. ἐξέδρας. καὶ λέ- 

σβιον. δὲ καὶ ἐκφατνώματα, ue κύμα, μέρη ἔργων ἐν 
Αἰσχύλου Θαλαμοποιοῖς.,. ἀλλ ὁ μέν τις, λέσβιον 

βοφάτνωμά τι win. ἐν τριγώνοις. ἐμπεραινέτω., ῥυϑμοῖρ. 
᾿ δεάχᾳ δὲ καὶ οἱ ϑαλαμοποιοὶ, εἶδος τέχνης. καὶ. στε: 123 
τ ψάσματα μὲν. δὴ ὀροφῆς, ̓ Ηρόδοτος λέγει. oL κατώ- 

- ψφυχερ: 0b dios, ojo. ̂  Ὅμηρος κατωρυχέας λέγει, οἱ 
τοῖς. ϑεμελίοις. ἐντιϑέμενοι. καὶ ϑεμελίους δὲ λίϑους 

35465010. οἰἠνόμαξον. κατήλιψ ἡ μεσόδμην κάπνην δὲ, 
καὶ καπνοδόχκην, Εὔπολις, τὸ μὲν εἴρηκεν ἐν Βάπταις, 
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τὸ δὲ iv “δήμοις. λέγειν δ᾽ ἐστὶ καὶ χατάγεια ̓ οἰχήμα- 
τα, καὶ ὑπόγεια. ἔνεστι, δ᾽ εἰπεῖν; καὶ λίϑον σκληρὸν; 

194 αὶ λίϑον πωρινόν. "ἿὟΓλαι δὲ οἰκοδομημάτων, λίϑοι, 
χάλικες, πλίνϑοι»' Év4a . γύψος, κέραμος, στεγαστὴρ, 

ἐρέψιμα ξύλα, ἃ ὃ Θουκυδίδης εἶπε τὴν ξύλωσιν.. πη-5 
A08, ἄσβεστος, τίτανὸς, ἄσφαλτος: χαὶ τοῖς μὲν χυ- 
τοῖς χρὴ τὰ οἰκοδομήματα συνδεῖν, κολλᾶν, συνά- 
TTE, συναρμόττειν, συμπηγνύναι, συμβάλλειν". τιτά- 
vo δὲ χρίειν; εἶτα ἀλείφειν, ἐπαλείφειν , χαταλείφειν; 
ἐξαλείφειν, ἀπολαμπρύνειν, φαιδρύνειν,. ἐποφαιδρύ-1ο 

125 vaw, ἐπιλεαίνειν, ἐπιλεπτύνειν. "χαϊ χονιάματα, εὖ ἂν 
εἴποιδ. καὶ τὸ ῥῆμα, xoviüv. καὶ τὸν τοῦτο δρῶντα, 

^ moviérqv. "Augidog δὲ "ol “δρᾶμα; Κονιάτης. "Ἔργον 
δὲ τοῦ οἰκοδόμου. χαὶ τὸ ὑπερῷα ἐγεῖραι, ὡς “Ὑπεὲ- 
φίδης ἔφη. Χαὺ ΔΝ hei tecti Houstodvuets 
γὰρ ἐν ἤρα ἔφη, - 'fox)OQ UG. "ot? -— 

το ἐκ τοῦ περιδφόμου evo τῆς συνοϊκίας.. nem 
uo) )005Y; 

Ἐργαλεῖα. δὲ αὐτοῦ σὺν τοῖς ξ ξυλουργ, € ei fies 
λιϑουργὰ," ^ σιδήρια, ̓λυϑουργικά. τύχοι, $ ον ? κα LT t d. 

: δυκίξειν. ὑπαγωγεὺς., o. παρέξεον. EL 6, στ ζῶ Ὁ 
j μολύβδαινα,, κανὼν, διάβήτης. τὸ γὰρ ̓βοχλίον, τοίχω- »- 
ούχων ἐστὶ σιδήριον. ἰχριοποιοὶ, hs εἶσιν z 

" ἴα. "UN A. "T 
tig τὰ t περὶ τὴν ἀγορὰν, ie e. in ingre"  eguttoims 

» δἰ Ὁ & συ 2) 

A o 

«090283 £6 ^ 126 "KE o 4.4 4 I 0 N ME CC RADA 

Zngocoem ἔργα καὶ. ἐργαλεῖα.. "δὶ γα 25 

Ko μὴν καὶ γραφικὴ τέχνη μία τῶν ἐν κόσμῳ 
τεχνῶν. 'O δὲ τεχνίτης, γραφεὺς, γραφικός. xi τὸ 
ἔργον, γράφειν, καὶ τὸ ἐπίῤῥημα γραφικῶς. ἀλλὰ καὶ 
᾿ξωγραφία, καὶ ξωγράφος, καὶ ξωγραφεῖν, χαὶ br 
ποιεῖν. ἐρεῖς δὲ καὶ τέχνην ζώων μιμητικὴν, ξώων80 
ποιητικὴν, ὁμοιωτικήν.᾿ Καὶ τὸν ἄνδρα, μιμητήν. ὁ 

197γὰρ ὁμοιωτὴς, σκληρόν. -" Τὸ δὲ πρᾶγμα, μίμησιν, 
μίμημα, ποίησιν, ὁμοίωσιν, γραφήν. καὶ γράψαι, aot. 
ἤσαι, μιμήσασϑαι, ὁμοιῶσαι, ὁμοιοῦσθαι. Καὶ μὴν 
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εἰχόνα εἴποις ἂν τὸ πρᾶγμα, καὶ εἰκασίαν, καὶ εἰκὸς, 
καὶ εἴκασμα. καὶ τὸν ἄνδρα , εἰκαστικόν. καὶ τὸ ἐπίῤ- 
δημα, εἰκαστικῶς. καὶ τὸ ῥῆμα, εἰκάσαι. ἔξεστι. δὲ καὶ 
σχιαγραφίαν εἰπεῖν τὸ πρᾶγμα, καὶ τὸν ἄνδρα σκια- 
Syoágov, καὶ σχιαγραφικόν. καὶ ἐπίῤῥημα σκιαγραφι- 
κῶς. τὸ δὲ ῥῆμα σκιαγραφεῖν. * Τὰ δὲ μέρη τῆς τέχ- 198 

. Vig, ὑποτύπωσις, ὑπογραφὴ; σκιὰ, σχιαγραφή. καὶ 
τὸ ἐργαλεῖον, γραφὶς, ἢ ὑπογραφίς. Καὶ αἱ ὗλαι, πί- 

ο΄ wauxtg, καὶ πινάκια, καὶ ὡς ᾿Ισοχράτης, κηρός, χρώ- 
- lO0pore, φάρμακα, ἄνϑη. κηρὸν τήξασϑαι, μίξασϑαι, χέα- 

όϑαι, χρώματα κεράσαι, κεράσασϑαι, μίξαι, συμμίξαι, 
συμμίξασϑαι, συγχέαι, συγχέασϑαι, γραμμὴν ἑλκύσαι, 
σκιὰν. ὑποτυπώσασϑαι, σκιὰν περιγράψασϑαι, σχιὰν 
"ὑπογράψασθϑαι, σκιὰν ὑποβαλέσϑαι, σκιὰν περιξενεγ-190 

15 κεῖν, σχιὰν ὑπερενεγχεῖν, χρῶσαι, ἐπιχρῶσαι, ἀποχρῶ- 
σαι, ἄνϑεσι φαιδρῦναι, χρᾶναι, ἐπιχρᾶναι, ἀποχρᾶναι. 
ἐφ᾽ οὗ δὲ oí πίνακες ἐρείδονται, ὅταν γράφωνται, 
ξύλον ἐστὶ τρισχελὲς, καὶ καλεῖται ὀκρίβας τε καὶ 
καλύβας. Τὰ δὲ χρώματα, ἀνδρείχελον, ὄστρεον, 

i-i me κροχοειδὲς, κυανοῦν, κιννάβαρι, ξανϑὸν, 
φαιὸν, φλογόλευχον; λευχόφαιον, λευχὸν, μέλαν, με- 

λαμβαφέρ.. 

|  *KEOAAAION ΚΘ. 130 

Μμισϑωτῶν ὀνόματα καὶ ἔργα. 

925 Ἔτι τοίνυν οἵ ἐξ ἀγορᾶς ἢ λιμένος χομίξοντες, 
ἀχϑοφόροι, ἀμφορεαφόροι, ἀμφορεῖς, ἄμφοροι. Καὶ 

1 ῥήματα, ἀχϑοφορεῖν, καὶ ἀμφορεαφορεῖν, ἀμφο- 
ρεῖν. ὑδροφόρον, ξυλοφόροι, σχευοφόροι, ὑλοφόροι. 

εἴ «ul ὑλοφορεῖν. πλινϑοφόροι, πλινϑοφορεῖν, πηλοφό- 
$0906, καὶ πηλοφορεῖν. ξυληγοὶ, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ξυλη- 

γῶν εἴρηκε “]ημοσϑένης. φρυγανοφόροι δὲ ὄνομα iv 
τῇ Δυσίου πρὸς “Μετάνειραν ἐπιστολῇ. * xal ξυλοφο- 131 
ρίαν δὲ ἔφη “υσίας. τὸ δὲ σύμπαν εἰπεῖν, μισϑωτοί' 
καὶ ὡς Φρύνιχος, μισϑώτρειαι γυναῖκες. "Εξεστι δ᾽ 

35 ἀπ᾿ αὐτῶν καταχρήσασϑαι καὶ τὸ φορτηγοὶ, ἐπεὶ καὶ 
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τὰ κομιξόμενα ὑπ᾽ αὐτῶν εἴποις ἂν φορτία, φορή- 
ματα, ἄχϑη. τῷ μέντοι φορτηγῷ, ἐπὶ τῶν τὰ φορτία 
ἀγόντων ἐμπόρων᾽ "έχρηται «Αἰσχύλος ἐν then ἢ 
“ύτροις,. 

ἀλλὰ ναυβάτην 2»98 
φορτηγὸν, ὅστις δῶπον ἐξάγει y90vóg. ^^ 

189" φόρτακας μέντοι 7) παλαιὰ κωμῳδία τοὺς ἐχϑοφο. 
φοῦντας ἐκ τοῦ ἐμπορίου καλεῖ. τὸ δὲ ξύλον ἐφ᾽ οὗ 
τὰ σκεύη κατηρτημένα ἔφερον, σκευόφοῤεῖον ὑπὸ 
Πλάτωνος ἐν zhi xexovutvo ὠνόμασται. οἱ δὲ καὶ 1ὸ 
προυνίκους τοὺς μισθωτοὺς οἵ νέοι κῶμῳδοδιδάσκα: 

λοι ἐχάλουν. τὸ δὲ ὄνομα Βυξαντίῶν ἦν, ὅϑεν uw 
Βυζαντίους αὐτοὺς ἀπεκάλουν. οἱ δὲ χολωνίτας, dg 

Ὑπκερίδης. δύο γὰρ ὄντων τῶν χολωνῶν, ὃ μὲν im- ὃ 
πέιος ἐκαλεῖτο, οὗ μέμνηται Σοφοκλῆς, ὡς Olóízoóosi5 

188 εἰς αὐτὸν καταφυγόντος. *ó δ᾽ ἦν ἐν ἀγορᾷ, παρὰ — 
τὸ Εὐφυσάκειον, οὗ συνηεσαν οἷ ἐμνΜευνόντοι ᾿ 
ὅϑεν καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν εἰρημένον" E 

ὕψ᾽ ἦλθες, ἀλλ᾽ εἰς τὸν κολωνὸν ἴεδο. ; 
τύλη δ᾽ ἐκαλεῖτο ὴ ἐπὶ τοῖς τραχήλοις αὐτῶν Umxd90 | 
τῶν ἀχϑέων γινομένη τριβή. Τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν, 
φορά. καὶ ὁ μισθὸς, κόμιστρον. εἴποι δ᾽ ἄν τις. αὐ- 
τὸν καὶ φόρετρον, καὶ φορεῖον. . ᾿'δἀριστοφάνης δ᾽ ἂν 
ἐν τοῖς Ἥρωσι δοκεῖ τὸ κόμιστρον κατὰ τὸ νῦν ἔϑος 
εἰρηκέναι τὴν φορὰν, ὅταν εἴπῃ, 95 ἢ 

ὀβολῶν δ᾽ ἴσως τεττάρων, καὶ τῆς φορᾶς. 
τούτῳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔοικε καὶ τὸ ἐν voig Φίλοις Εὐπό. 

λιδος, 
τί μισϑοῖ; σοῖ; πόση τις ἡ φορά; 1 

434 "τάχα δ᾽ Gv xol χοπροφόροι εἶεν ἐκ vovg. καὶ 80. 
ἀοπραγωγοί. καὶ κοπρολόγοι λέγοιντο. ᾿Αφιστοφάνης — | 
μὲν γὰρ εἴρηκε, κύπρου ἀγωγάς. καὶ ἐλλαχοῦ, 0- 
᾿προλογεῖ κόφινον λαβών. Πλάτων δὲ ὁ κωμικὸς, κο- 
πράγωγοὺς γαστέρας, ᾧ καὶ ἐπὶ ἐχείνου χρηστέον. καὶ 
τὰ δυλλεγόύμενα ὑπ᾽ αὐτῶν, κόπρια, καὶ κόπρος. ὧν 85 
ἀπὸ μὲν τῆς κόπρου oL κοπρῶνεξ, ἀπὸ δὲ τῶν χο- ὁ 
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πρίων παρὰ τοῖς πλείστοις οἵ βολεῶνες. o4 CN 
ἐν᾿ τῷ “Φιλοκτήτῃ φησὶν, | 
οὐδ᾽ iv κοπρίᾳ ϑησαυρὸν ἐκβεβλημένον. | 
ἐκ δὲ, τῶν. φερόντων, χαὶ σκιαδηφόροι, καὶ λαμ- 

ME Rd dd AD Ka. 135 
“Περὶ ποιητικῶν τεχνῶν. 

Αϊ δὲ ποιητικαὶ καὶ πραχτικαὶ τῶν τεχνῶν πρὸς 
- ταῖς εἰρημέναις, οἵ μὲν δρῶντες, ϑηρευταὶ, κυνηγέται. 
τοχαὶ τὸ ῥῆμα, ϑηρεύειν, ϑηρᾶν, κυνηγετεῖν. ὥσπερ 

ὀρνιϑευταὶ, καὶ ὀρνιϑοϑῆραι. τὸ δὲ ῥῆμα. ὀρνιϑοϑη- 
ρᾶν, Τηλεκλείδης εἴρηκεν iv Πρυτάνεσιν, εὐχροεῖν, σω- 

φρονεῖν, χυνηγεῖσθαι, κυνηγῆσαι. ἰξεύεσϑαι. τάχα δ᾽ 
᾿ ἂν τούτοις προσήκοιεν καὶ οἵ ἀλεκτρυονοτρόφοι, οὕς 

 15dvóuacrv ἐν ᾿Δξιόχῳ «Ἱἱσχίνης. * Φρύνιχος μὲν γὰρ 186 
ἐν Κρόνῳ καὶ ἀλεκτρυοπωλητήριον εἴρηκεν. ὥστε καὶ 
ἀλεχτρυονοπώλην ἂν εἴποις. ἴσως δὲ καὶ ὀρτυγοτρό- 
φον. ὁ γὰρ ὁ ὀρτυγοκόπος ἐστὶν ἐν χρήσει. καὶ ὀρτυ- 
γοπώλης. καὶ στυφοχόμπους αὐτοὺς οἵ κωμφδοὶ κα- 

δὺ λοῦσιν. ὡς τὸ ἔχοπτον τοὺς ὄρτυγας, καὶ τὸ ἐτρύλι- 
δαν, καὶ τὸ ἀνεκνάδαλλον τῶν ὀρτυγοκοπικῶν. 

*KEOAAAION AA. 137 

Θαλαττουργῶν. ᾿ 

- D ἐσπαλιευταὶ, δικτυεῖς, δικτυουλκοί. καὶ 
95 δικτυοβύλοι δὲ οὗτοι καλοῦνται, ὡς oí τῷ πόρκῳ 

χρώμενοι, πορχεῖς, γριπεῖς, ἑρκοϑηρευταὶ, πορφυρεῖς, 
 πορφυρευταὶ, σπογγοθῆραι. καὶ σπογγοκολυμβηταὶ δὲ 
' Zvxoügyog εἴρηκεν ἐν τῷ κατὰ Μενεσαίχμου.. ὑδρο- 
κολυμβηταὶ, ὕφυδροι, κολυμβηταὶ δυύμενοι. ὁ γὰρ δύ- 

30756, εὐτελές. εἴρηκε δ᾽ αὐτὸ Ἡρύδοτος ἐπὶ τοῦ Σκυλ- 
λίου. “νεῖν δ᾽ ἐξ ὑπτίας μάϑημα κολυμβητῶν 4ou-138 
δτοφάνης εἶπε καὶ Πλάτων. ῥητέον τοίνυν, νεῖν, δια- 
“νην, »παρανεῖν, “καὶ παρανέοντες, νήχεσϑαι, παρανήχε- 
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σϑαι, διανήχεσθαι, διακολυμβᾶν, κατακολυμβᾶν, ἐπικυ- 
ματίξειν, ἐπιπολάξειν τῷ ὕδατι, ἐπινήχεσϑαι, ἐπιφέρε- 
σϑαι, κολυμβᾶν. ἀφ᾽ οὗ καὶ κολυμβήϑραν ὃ Πλάτων. 
δύεσϑαι, ὑποδύεσϑαι, καταδύεσθαι. τριόδοντι χρώμε- 

180 νοι, πλατεῖ, ἢ κάμακι, πυρίαιρ. * AL τέχναι αὐτῶν,5 

ϑηρευτικὴ, ϑήρα, κυνηγετικὴ, ὀρνιϑευτικὴ, ὀρνιϑεία, 
εἰξευτικὴ, ἁλιευτιχὴ, ἁλεία, ἀσπαλιευτικὴ, ἀγκιστρεία, 
ἀγκιστρευτικὴ, δικτυοϑηρευτικὴ, ἀμφιβληστρευτικὴ, ἕρ- 
χοϑηρευτικὴ, κολυμβητικὴ, δυτικὴ, τριοδοντία, τριο- 
δοντιχὴ, πληκτικὴ, πορφυρευτικὴ, σπογγοθηρευτικὴ, 10 
πυριευτιχή. κυβερνῆται δὲ, καὶ πρωρᾶται, ναῦται. οἷς. 

προσήχει καὶ αἵ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει ναύτρειαι, καὶ | 
πάνϑ᾽ ὅσα ἐκ νεῶν ὑπηρετικὰ εἴδη τεχνῶν φϑάνεν 
προειρῆσϑαι. δίοπος δὲ, ὁ ἐπόπτης τῆς νεώς. Qu 
στοφάνης δὲ ἐν “ημνίαις εἴρηκε καὶ ναυφύλαξ. 15 

140 *KEGOAÀAA4A10N AB. 

Περὶ γεωργῶν. 

Πρὸς δὲ τούτοις ἔτι, γεωργοὶ, φυτουργοὶ, ἀμπε- 
λουργοὶ, χκηπωροὶ, κηπεῖς, ἀλσοκόμοι, ἐλαιοκόμοι, ϑρια- 
σταὶ, συκωροί. γεωργία, γεωργικὴ, φυτεία, φυτευτικὴ, 20 
φυτουργία, φυτουργικὴ, ἀμπελουργία, κηπωρία, ἀλσο- ὁ 
κομία, ἀλσοκομικὴ, ἀλσοποιία, ἐλαιοποιία, ἐλαιοκομία, 
ἐλαιοκομική. καὶ τὰ πράγματα, γεωργήματα, φυτεύμα- 
τα, φυτουργήματα, ἀμπελουργήματα, κῆποι, κηπεύμα 

141τα, παράδεισοι, ἄλση. "xai γεωργικοὶ, κηπουργικοὶ,95. 
φυτουργικοὶ, ἀμπελουργικοὶ, ἀλσοκομικοί. καὶ τὰ ἐπιῤ- —— 
ῥήματα, γεωργικῶς, ἀμπελουργικῶς, κηπουργικῶς, 
ἀλσοκομικῶς. καὶ τὰ ῥήματα, γεωργῆσαι, φυτουργῆ- 
δαι, ἀμπελουργῆσαι, καὶ ἀμπελουργεῖν, ἀμπελοστατεῖν,. 
κηπωρεῖν, ἀλσοκομεῖν, ἐλαιοκομεῖν. καὶ βωλοχοπεῖν δὲ8ο 
᾽Δριστοφάνης εἴρηκε. τὰ δὲ μέρη τούτων προείρηται... 
καὶ ἔριϑοι δὲ, καὶ τρυγήτρειαι, καὶ καλαμητρίδες, καὶ 

142 ποάστρειαι, καὶ φρυγανίστρειαι. " εἶεν ἂν ἐκ vOUTOV, 

καὶ ποάξειν, καὶ φρυγανίξειν. μηδυκὴν δὲ πόαν ἔλεγον. — 
χόρτου τι εἶδος. ὁ δὲ χόρτος, καὶ χιλὸς, καὶ μον 
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καὶ χράστις." ἀφ᾽ οὗ καὶ τὸ ἀγγεῖον, ὃ ἐπὶ τῆς φάτνης 
κατῆρτο ἐπὶ τῷ χόρτῳ, κραστήριον ὠνόμαξον. καὶ στί: 
χον δὲ δένδρων λέγει Ξενοφῶν, καὶ ἐπεργασίας, τὸ τὴν 
ἀλλήλων ἐργάξεσϑαι. καλαμώμενον δὲ Κρατῖνος εἴρηκε: 
στῶν δὲ τοῖς κηπωροῖς ὑπηρετούντων ἐστὶ xol τὸ κηλώ- 
VELOV. "οὐ μόνον γὰρ Ἡρόδοτος μνημονεῦύει,. ἀλλὰ καὶ 148 
᾿᾿φιστοφάνης. ὥς τ᾿ ἀνακύπτων, καὶ κἀτἀκύπτων, τοῦ 
σχήματος εἵνεκα τοῦ δὲ κηλωνείου τοῖς κηπωροῖς. Καὶ 
συχωροὶ μὲν οἵ τὰ σῦχα φυλάττοντες καλοῖντ᾽ ἄν. καὶ 

το τὸ ἔργον, συκωρεῖν. καὶ ἐρινάξειν, τὸ τὰ ἐρινὰ ἀφαι- 
ροῦντας, εἰς ϑύλακον κατατίϑεσϑαι. ἐρινὰ y&Q τὰ τοῦ 
ἐρινεοῦ σῦχα᾽ συχάξειν δὲ, τὸ τὰ τῆς συκῆς, καὶ ϑοιά: 

ud τὸ φυλλολογεῖν τὴν συκῆν. " Τὰ δὲ ξῶα τὰ ἐν τοῖς 144 
σύχοις, ψῆνες καὶ κνῖπες, ᾿Αφιστοφάνους" εἰπόντος, 

: Ἰόψῆνες., καὶ κνῖπες τὰς συκᾶς οὐ κατέδονται. τρασία δὲ 
οὐ μόνον τὸ ἄϑροισμα τῶν σύκων, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐκ κα- 
λάμου πλέγμα, ἐφ᾽ οὗ ψύχεται. Πολλῶν δὲ προειρημέ: 
νῶν γεωργικῶν, καὶ τάδε ῥητέον, ὅτι κεδρὶς μὲν ARE 
τῆς κέδρου. καρπὸς," μεμαίκυλα δὲ ὁ τῆς κομάρου. 

20* Καὶ μετόρχιον μὲν καλεῖται τὸ μεταξὺ τῶν πεφυτευ- 45 
μένων, ὧν ὁ στίχος ὄρχος ὀνομάζεται. σφύρα δὲ, τὸ 
μεταξὺ τῶν ἀνηρεισμένων ἀνέχον. καὶ ὑποσφυρίσασθαι 
οἵ ποιηταὶ τὸ ὑπαγορεῦσαι λέγουσιν. ὁμοίως δὲ τῆς ἀμ- 
πέλου τὸ ἀπὸ γῆς ἕως τῆς ἐκφύσεως τῶν κλημάτων, 

95τῶν δένδρων αἱ παραφύσεις, ἃς εἴποις ἂν παραβλαστή- 
pere, ἢ κατὰ Πλάτωνα, ἄναβλάστήματα, αὐτομολίαι᾽ 
καλοῦνται. "χαὶ μολεύειν τὸ ταύτας κόπτειν, ὡς τὸ 148 
τὰ πρέμνα, πρεμνίξειν. ἐν γοῦν τῷ ᾿Δττιχῷ νόμῳ τῷ 
περὶ τῶν λοινῶν γέγραπται, μὴ ἀνϑρακεύειν, μὴ δὲ 

80 μολεύειν, μὴ δὲ li bl itd τὸ μέντοι δρέπεσθαι τὸν 
τῆς ἐλαίας. καρπὸν, ἐλαιοῦν ἔλεγον. καὶ τοὺς τοῦτο 
ποιοῦντας, ̓ ἐλαιατῆρας. καὶ τὰς ῥάβδους, αἷς κατα- 
ράσσουσι τὸν. χαρπὸν, ῥακτρίας. τὸ δὲ ἀνατρέφειν τὰ 
φυτὰ, μοσχεύειν ἂν λέγοιτο. καὶ ξυστὰς μὲν, καὶ συ- 

τευμένη. στοιχὰς δὲ, ἡ κατὰ στίχον. ἡ δὲ ἄλλως δασεῖα, 
Pollux Vol. II. G 

85 στάσεις ** 1) ἀμπελόφυτος γῆ, ἢ μὴ κατὰ στίχον πεφυ- 147 
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δένδροις οὐχ ἡμέροις, ὀρχάμη. εἰ δ᾽ ἄν τις καύδειε τὴν 
ὕλην, τὸ χωρίον διὰ τὸ ἔργον, δωχμοὺς ἐρεῖς. ὡς δὲ ὁ 
τῆς ἀμπέλου κλάδος κλῆμα, καὶ ὁ τῆς ἐλαίας ϑαλλὸρ, 
οὕτω καὶ ὁ τοῦ φοίνικος σπάδιξ. Ἐπεὶ δὲ τοῖς γεωργί- 
κοῖς προσέϑεμεν καὶ τὰ μελιττουργικὰ, ἰστέον ὡς αἵ δ 
ὀπαὶ καὶ αἱ καταδύδεις τῶν μελιττῶν καλοῦνται κύττα- 

1ά4ϑροι. * οἱ δὲ ἐν αὐτοῖς σκώληκες, ἢ δχαδόνες, ἢ νύμφαι, 
ἐπειδὰν πτεροφυῶσιν. οὗς δὲ σκαπτῆρας καλεῖ ξενο- 
φῶν, οὗτοί εἰσιν οἱ Gx«zavsig. σχαφέας δ᾽ αὐτοὺς 49- 
χιππος καλεῖ, σκαφεῦσι, κηπωροῖσι, τοῖς τ᾽ ὀνηλάταις, 10 
καὶ ταῖς γυναιξὶ προσέτι ταῖς ποαστρείαις. τὴν δὲ σμι- 

νύην σμινύδιον ᾿Δριστοφάνης καλεῖ. τὸ δὲ τῶν σκαπα- 
149 νέων ἐργαλεῖόν ἐστιν ἡ σκαπάνη. " Καὶ τὸ μὲν καρ- 

ποῦσϑαι, κάρπωσιν λέγει Ξενοφῶν, ἣν of νῦν καρπίαν. 
αὐτὸ δὲ τὸ καρποῦσϑαι, καὶ καρπίσασϑαν Θουκυδίδης 15.»ϑὃ 
λέγει. καὶ τὸ ῥῆμα, καρπεύειν. “Υπερίδης ἐν τῷ πρὸς 
Θασίους, sU9Ug δὲ καρπεύειν ἀγαϑὴν καὶ πλείστην χῶ- 
ocv. Τὰ δὲ καρπεῖα ἐν τῷ. Γηρυτάδῃ ᾿Δριστοφάνης εἶ- ᾿ 

150zs: τὸ δὲ εὐχαρπεῖν ἐν Ταγηνισταῖς καρπεύειν. * Τὸ 

μέντοι ῥιξοῦσϑαι τὸν σῖτον, συγκαρκινοῦσϑαι ἔλεγον.90 
ὅϑεν καὶ Φερεκράτης ἐν toig «Αὐτομόλοις ἔφη. ἵνα τὰ 
λήϊα συγκαρκινῳϑῇ. καὶ ἀμῆσαι, δὲ, καὶ ϑερίσαι. καὺ 
τὸ πρᾶγμα οὐ μόνον ϑέρος, ἀλλὰ καὶ θερισμὸς «4 ἰσχί- 
wag εἶπεν ὁ Σῳκχρατικός. ᾿Αριστοφάνης δὲ γυναῖκα 8ε- 
οίσεριαν, καὶ φρυγανίστριαν. Τὸ μέντοι τῆς Πρφαμνίας 95. 
ἀμπέλου. κλῆμα, πράμνημα καλεῖται. καὶ τὸ μὲν ξύλον 
ἐν ᾧ τοὔλαιον πιέζεται, ὄρος. τὸ δὲ, σχοινίον. ᾧ τὰ ξύ- 

1δ1.α καταδεῖται, τοπίον. *'O.0i κρατὴρ. sig ὃν ἀποῤῥεῖ. 
τοῦ ἐλαίου τὸ πιεζόμενον, τριπτήρ᾽ ἐν ᾧ δὲ τὰς σταφυ- 
λὰς βάλλουσιν. οἵ, τρυγῶντες, σταφυλοβολεῖον.. ὁμοίως 80. 
δὲ ᾧ ἐμπατοῦνται, ληνός. τὰ δὲ ὀνόματα ταῦτ᾽ ἐστὶν" 
ix τῆς Ἰσαίου. πρὸς “ιοκλέα ὕβρεως, Ὁ μέντοι τὰς 
μάνδρας κωϑαίρων, εἴτε. ἀνὴρ εἴη, εἴτε γυνὴ, σηχοκό-. 
ρος. λέγεται. τὸ δ᾽ ἐκ. τῶν στεμφύλων πιεσϑένπων ἀποῤ- 

2) ῥεῦσαν, τρυγηφάνιον, ἐπίμορτος δὲ γῆ παρὰ ̓Σόλωνιϑ8δ᾽ 
ἡ. ἐπὶ, μέρει γεωργουμένη,, καὶ μορτὴ, πὸ μέρος: τῶν. 
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γεωργῶν. * Τὸ δ᾽ ἐπὶ τετάρτῳ μέρει νέμεσθαι, τετρα- 152 

χίξειν. oí δὲ καλούμενοι. νῦν τῶν. ἀμπέλων ἐπίτραγοι, 
ϑυμάλωπες. καὶ ὁ μὲν πρὸ ὥρας πεπαινόμενος καρπὸς, 

πρώϊμος. ἐν “ημνίαις ᾿Δριστοφάνους, καὶ πρωΐα δὲ καρ- 
δπία ὁ αὐτὸς εἴρηκε. σῦκα δὲ τῶν διφόρων ἐν Κραπα- 

τάλλοις Φερεκράτης. τὰ δὲ φυτευτήρια τῶν σύχων, συ- 
κίδας ᾿Δριστοφάνης ἐν ταῖς “ημνίαις. 

ἘΚΕΦΑΜΔΆΑΆΑΙΟΝ ATI. 158 

Περὶ ποιητικῶν τεχνῶν καὶ τῶν λοιπῶν. 

Ι0. Ποιητικαὶ δὲ τέχναι αἵδε. αὐλοποιὸς, γλωττοποιὸς, 
αὐλοτρύπης, αὐλοποιία, γλωττοποιία, γλωττοποιητι- 
κῶς, αὐλοποιητικῶς, αὐλοτρυπητικῶς. καὶ τὸ μὲν ἀγ- 
γεῖον τὸ τὰς γλώττας ἔχον, γλωττοχομεῖον. ἡ δὲ τῶν 
αὐλῶν ϑήχη, συβήνη. Πάλιν δ᾽ αὖ, λυροποιὸς, λυρο- 

15 ποιία, λυροποιητικὴ, λυροποιητικός. ᾿Δριστοφάνης δ᾽ 
ἐν “ΖΙαιταλεῦσι καὶ λυρωνίαν zov λέγει. " πληκχτροποιὸς, 154 
πληκτροποιίέα, πληκτροποιητικὴ, πληκτροποιητικὸς, 
πληκτροποιητιχῶς. χορδοποιὸς, χορδοποιία, χορδο- 
ποιικῶς, χορδοποιικός. καὶ ἀπ᾽ αὐτῶν χορδοπώλης, ὡς 

20 Κριτίας λέγει. Νευροράφος, vevgogagixóg, καὶ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ νευροστάται. ΣΟπλιτοποιὸς, ὁπλοποιὸς, ὅπλο- 
ποιία. καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὕπλα, ὅπλισις, ὁπλίτης. ὁπλίξε- 
σϑαι, ἐξοπλισία, ὁπλομαχία, ὁπλοφόρος, ὁπλοϑήκη. 

. ἈὉ δὲ ἐπὶ τῶν ὅπλων στρατηγὸς, ἀσπιδοποιὸς, ἀσπιδό- 155 
95z45«rog, ἀσπιδοπήγιον. Μυσίᾳ δὲ καὶ λόγος ὑπὲρ τοῦ 

ἀσπιδοποιοῦ. καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἀσπὶς, ἀσπιδηφόρος, 
ὑπασπιστὴς, συνασπιστής. ὑπ’ ἀσπίδα, συνασπίξειν, 
προασπίξειν, ὑπερασπίξειν, ὑπεράσπιδα, μικράσπιδα. 

᾿- πρανοποιὸς, χρανοποιία, κρανουργὸς, χρανουργία, 
80 χράνος. Θωρακοποιία, ϑωρακοποιὸς, ϑώραξ, ϑωρακο- 

φόρος, τεϑωρακισμένος, ἡμιϑωράκια. * Μαχαιροποιὸς, 156 

μαχαιροπωλεῖον, μαχαιροπώλης, μάχαιρα, μαχαιροφό- 
9o», μαχαιρίδες. Τοξοποιὸς, τοξοποιία, τόξον, τοξό- 

- Tug, τοξοφύρος, τόξαρχος. ᾿“Ἱπποτοξότης, τοξεῦσαι, 

85 ἐχτοξεῦσαι, τοξεύματα. Βελοποιὸς, βελοποιία, βέλος, 
- NA G 2 e " 
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βλῆμα, βάλλει. Φορύξους, δόρυ ὁλοσίδηρον. καλεῖται 
δὲ γαισὸς, καὶ ἔστι “ιβυκόν. δορυφόρος, δορυφορία, 
δορυδύχη, δορυάλωτος, δορυάληπτος, δορύληπτος. 

151 "᾽Δριστοφάνης δ᾽ ἐν Σκχηνὰς καταλαμβανούσαις ἔφη, 
καὶ τῶν πλατυλόγχων διβολίαν ἀκοντίων. καὶ λοφο-5 
πωλεῖν δὲ ὁ αὐτὸς εἴρηκε. καὶ σάγμα τὸ ἔλυτρον, τὸ 
τῆς ἀσπίδος. σάγην δὲ, τὴν πανοπλίαν. 'H δὲ τοῦ 
κράνους ϑήκη; λόφιον καλεῖται, ὡς ἡ τοῦ ξίφους ἀκμὴ, 
χνώδων. Ὃ δ᾽ ἐν τῷ τόξῳ δεσμὸς, ποδάκνης, ὥσπερ 

158 ὁ κίρκος ὁ πρὸς τῇ ἐπιδορατίδι, πόρκης. ᾿Μέσωραιο 

ὅπλα, τὰ καὶ τοῖς παισὶν ἁρμόσαι δυνάμενα. εἴρηται 

δὲ καὶ ξιφομάχαιρα, ἡ μεγάλη μάχαιρα, ἔν Θεοπόμ- 
που Καπηλίσιν, ἐλεφαντοκώπους ξιφομαχαίρας, καὶ 
δόρη, ἔνιοι γὰρ οὕτως εἰρῆσϑαι τὰ δόρατα φασί. Βέ- 
λους δ᾽ αἵ ἀκίδες, ὄγκοι καὶ πώγωνες καλοῦνται. στε- 15 
φάνη δὲ εἶδος περικεφαλαίας ἂν εἴη, ὥσπερ καὶ μέ- - 
ρος. τὰ δὲ πολλὰ τούτων ἐν τοῖς περὶ στρατιωτι- 
κῶν, ἐν οἷς καὶ τὰ συνώνυμα τούτων καὶ τὰ μέρη ᾿ 
τῶν ὅπλων ὑποδεδηλώκαμεν, ὡς ἤδη προείρηται. 

150 Ἴωμεν δὲ πάλιν ἐπὶ τὰς εἰρηνικωτέρας τῶν τεχνῶν. 90 
ἐξωμιδοποιὸς, ἐξωμιδοποιία, ἐξωμίς. Χλαμυδουργία, 
χλαμυδοποιία, χλαμυδουργὸς, χλανίδες, χλανίσχια, 
χλανιδοποιός. Κλινοποιικὴ, χλινοποιικὸς, πλινοπή- 
piov , χλίνη, κλινίδιον, κλιντήριον, κλινήρης, πκλινοπε- 

τὴς: καταχλιϑῆναι. κλίνην δὲ παράπυξον Keativog 25 
εἶπεν ἐν “ιονυσαλεξάνδρῳ. καὶ κιβωτὸς, καὶ κι- 

160 βωτοποιὸς, ὡς “4είναρχος. κιβώτιον. "τάχα δ᾽ ἂν καὶ 
δίσκος, κίστη, κοίτη, κοιτῶν, κοιτίς. ὁ δ᾽ αὐτὸς Ζίεί- 
vagyog καὶ βυρσοποιὸν εἴρηκε, καὶ κωϑωνοποιὸν, σο- 

ροποιόν" σοροπηγὸς, σοροπήγιον, σορός" καλοῖτο δ᾽ 30 - 

ἂν αὕτη καὶ πύελος, καὶ κιβωτὸς, καὶ ληνός. σχοινιο- 
συμβολεὺς, σχοινιοστρόφος, ἱμονιοστρόφος, σχοῖνος, 
σχοινίον, καλώδιον, ὁλόσχοινος, παρασχοίνισμα. Κο- 
σχινοποιὸς, κόσχινον. ἹἹστιοράφος, ἱστίον, πλησίστιος. 

1641" Κεραμεὺς, κεράμειον, χεραμεία, ἡ τέχνη, καὶ κερα- 85 
μευτική. κέραμος. καὶ κεραμίδες, οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ 
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τέγους, κεραμῶσαι. Θουκυδίδης δὲ ἄμφω λέγει, κε- 
ραμεύειν. κεράμειον οἰνηρὸν ᾿Ηρόδοτος καὶ Κρατῖνος. 
᾿Δριότοφάνης δὲ καὶ ὀξηρόν. κεραμοπῶλαι, κεραμο- 
πωλεῖον, ὡς ZtíveQyog. τὸ ῥῆμα, κεραμοπωλεῖν, "4λε- 
Sb. κεραμὶς γῆ, καὶ κεραμὶς, καὶ κεραμῖτις γῆ. καὶ 

κέραμος δὲ, πᾶσα ἡ τῶν κεραμέων ἀγγείων ὕλη. "καὶ 162 
αὐτὸ δὲ τὸ τέγος οὐ μόνον oí νῦν κέραμον ὀνομά: 
ξουσιν, ἀλλὰ καὶ ᾿Δριστοφάνης ἂν ἐοίκοι καλεῖν, εἰ- 
πῶν iv Κωχάλῳ, xogivovg δὲ λίϑων ἐκέλευον ἡμᾶς 

10 ἐπὶ τὸν. κέραμον. ἀγγεῖα κεράμεια, καὶ γήϊνα. καὶ τὰ 
εἰ εἴδη xeodusux, πίϑοι, πιϑάκναι, ἀμφορεῖς, βίκοι, κώ- 

ϑώνες, σταμνία, στάμνοι, σταμνίσχοι. ὅϑεν εἴρηται ἐν 
τῇ μέσῃ: χωμῳδίᾳ, κατασταμνίξειν τὸν οἶνον, τὸ κα- 
τερᾶν. λεπρᾶν δὲ κεράμειον ὀξηρὸν, ἀντὶ τοῦ μυδᾶν, 

τ5 Δριστοφάνης λέγει. πίνακες κεράμειοι, τρυβλία, χύ- 
τἰτραι. Ἐχυτρίδας δὲ καὶ τὰ χυτροπωλεῖα ἐκάλουν, ὡς 168 
χυτρεῖα τὰ τῶν χυτρῶν ὄστρακα. Πλίνϑοι, πλινϑουρ- 
yog, πλινϑουλκὸς. πλινϑουλκεῖν, πλινϑεύειν,. πλινϑὸο-: 
φορεῖν. πλινϑευταὶ δ᾽ ἦσαν οἵ τὰς πλίνϑους πλάτ- 

φοτοντες. Χυτροπλάϑος, κοροπλάϑος. τῶν δὲ xogomAc- 
^ Sov ἴδιον τὸ τὰ χολοβαφῆ βάπτειν, τὰ χρυσοειδῆ, 

ἱπνοπλᾶϑοι. ἐν πίϑῳ τὴν κεραμίαν μανθάνειν. ἀπὸ 
δὲ τῶν πίϑών, ὁ. πιϑὼν, Φερεχράτους εἰπόντος iv 
IlváAy, κἀκ πιϑῶνος εἴρυσεν ἄκρατον. "καὶ μέντοι 164 

95 καὶ Εὔπολις ἐν τοῖς Ζίήμοις ἔφη, ἐνταῦϑα τοίνυν 
ἦν ἐχείνοισι πιϑών. πυροῤῥαγὲς 0b, Κρατίνου εἰπόν- 

τος ἐν “Ὥραις, ἐραρμοστέον τοὔνομα τῇ κεραμευτικῇ, 
ἐπεὶ καὶ ᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Δχαρνεῦσιν sonat, ψοφεῖ 
λάλον τι καὶ πυροῤῥαγές. περὶ δὲ ὃ οἵ τοὺς πίϑους 

ϑοπλάττοντες τὸν πηλὸν περιτιϑέντες πλάττουσι, τοῦτο 
"v0 ξυλήφιον κάναβος καλεῖται. ἀναχύρωτον δὲ τὸν 
πηλὸν ᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿δναγύρῳ λέγει. " Πλάσται, 165 

᾿ πλάττειν, διαπλάττειν, πλαστική. Κηροπλάσται, κη- 
θοπλαστικὴ, κηρὸν τήχειν, λεαίνειν, λύειν, ἀνιέναι, 

86 ὀργάξειν, " μαλάττειν. λέγεται δὲ καὶ πηλὸν ὀργάζξειν. 
^ Ἀουρεὺς, χουρὶς, κείρειν, ἀποκείρειν, ἀπονυχίξειν, 
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κομμωτὴς, χομμώτβεια, κομμωτικὴ, κομμοῦν, καὶ πέ- 
κειν. ὅϑεν καὶ “Ομηφοῤ, 

ἐς [oi χαίτας 
sitaudvy χερσὶ πλοκάμους ἔπλεξε φαεινούς. 

Πιττοκόπος, πιττοκοπικὴ, πιττοῦν, πιττοῦσϑαι, πιτ-5 
TOXO7LELG9 ect y Me TM "unm 
— Ὁ} 

166. Ts * Περὶ βαλανέων. Y 

Βαλανεὺς, βαλανεύτρεια, βαλανεῖον, βολανονν δή 
βαλανεύειν. μέρος δὲ βαλανείου καὶ ἐόχάφαν, — GÀ&L- 10 

sinjerp, φησὶ γοῦν ἼἌλεξιρ ἐ ἐν Καυνίοις, ̓  qo . 
"ἐν τῷ βαλανείῳ μήτε τὸ πῦρ ταῖς tiit 3) 
νὸν, χεχλεισμένον τὸ τἀλειπτήριον. 50000 

Καὶ τὰ τῶν βαλανείων ἀγγεῖα, ἀρύβαλλος, ἀρύταινα. 
ἄμφω δ᾽ ᾿ἀριστοφάνης λέγει. ὁ δ᾽ αὐτὸς καὶ χάμινον 15 
βαλανείου φησίν. εἰκότως δ᾽ ἂν βαλανείῳ: προσάγοιτο 
καὶ c0: ἐν ταῖς “ημνίαις ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰρημένον, ἀλλ᾽ 
ἀρτίως κατέλιπον αὐτὴν σμῳμένην ἐν τῇ πυέλῳ. τά- 

167χα δὲ καὶ τὸ χτενίξεσϑαι ἐν τῷ λουτρῷ. * Προσήκοι. 
δ᾽ ἂν. Ῥηλαννία! λουτρὸν, καὶ λοῦσϑαι, καὶ λουνρῶ- 90 
vig, ὡς Ξενοφῶν. καὶ τὸ ὕδωρ τοῦ λουτροῦ, Aov- 
τρεῖον; ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν “Ἥρωσι, μήτ᾽ ἀπόνιπτρον 
ϑύραξ᾽ ἐχχεῖται, μηδὲ λουτρεῖον. ἡ δὲ vía κωμῳδία 
καὶ λουτῆρας λέγει, Αἰσχύλος δ᾽ ἂν &oíxoi τὰ pu 
velo λουτήρια λέγειν." 25 

“λοῦταί γε μὴν λοὐτήριον αὐτὸ δ ὩΣ ΤΟΝ 
τ ζλλ᾽ dx μεγίστων εὐμαρῶς λουτηρίων. 
"Avatiiag δὲ οὕτως ὀνομάζει τοὺς νῦν λουτῆρας, ἐν 
“ουτροποιῷ λέγων, ᾿ 

"τοῖς βαλαρηίριρ οὐ τίϑεται dadsfcuk i 80 
168" Τῶν δὲ ἔτι “νεωτέρων, τις Εὔπολις καὶ τὴν πων 

τὴν ἐν τῷ βαλανείῳ. μάκτραν ὠνόμασεν, cg οἵ νῦν. 
λέγει γοῦν ἐν Ζιαιτῶντι, εἰς βαλανεῖον εἰσελδ)ὼν, μὴ 
ξηλοτυπήσῃς τὸν συμβαίνοντά σοι slg τὴν μάκτραν. 
τῷ δὲ λοῦσθαν καὶ τὸ ψυχρολουτρεῖν ἂν προσήκοι, 356 

€ 
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εἰρημένου τοῦ ἐψυχρολουτρήσαμὲεν ἐν deolcctw 
᾿Αφιστοφάνους. "wel: παραλοῦται δ᾽ ὁ αὐτὸς ἐν "Ayo 
νισταῖς. ἀλουσίαν δὲ Εὔπολις ἐν Ταξιάρχοίξ, ἀντὶ 
ποικίλου πιναρὸν ἔχοντα ἀλουσίᾳ κάρα τὲ καὶ τρίβω. 

δνα. βαλανείῳ. δ᾽ ἂν καὶ ἡ “πυρία ἔποεῖο. εἴφηχκε δ᾽ 
ἩἩρδδοτος, πυρία beer m quotes " "TS ul 

καὶ. bé PIN 

Hé βαφῆς. καὶ χρωμάτων, τραπεξιτῶν. καὶ τῶν 169 
. . ἀνηκόντων αὐτῷ. ἰ 

υἘρεῖς δὲ, βαφὴ, χρῶσις, βατάχρῶωσις, βάχεων, 
RP τυῦη χρωννὺς, καταχρωννὺς, καλχαίνων. ἴδιὸν 
γὰρ ἐπὶ τῶν χρωννύντων τοὔνομα. Εὔπολις δὲ καὶ 
βάπτρειαν. ᾿Δντιφῶν δὲ εἴρηκε βάψιν χαλχοῦ χαὶ du — 

τ δήρου. λέγεται δὲ καὶ qaQuürttw τὰ ἔρια, καὶ μὴ: 
154oóv, καὶ καταμηλοῦν, τὸ τῷ κινήϑρῳ καταδύειν: 

καὶ χρώματα, καὶ βάμματα, καὶ ἄνϑη, καὶ φάρμακα: 
καὶ τὸ ἐργαστήριον ἵνα τοῦτο γίνεται, φαρμαχών. ὃ 
δὲ καταβάπτων αὐτὰ, πορφυροβάφος. εἴποις δ᾽ ἂν, 

^ καὶ δολοῦν τὰ ἔρια. "᾿Αντιφάνης δὲ ἐν Βυξαντίῳ κανᾶ 170 
90 τὴν νῦν χρῆσιν εἴρηχε, πορφύρας ὀκτὼ κύκλοι. εἴρη. 

ται δὲ πρύτερον περὶ δευσοποιοῦ βαφῆς. Τραπεξίϑηβ | 
τραπεξιτεύω, τράπεξα. ἀργυραμοιβὸς, ἀργυραμοιβικὴ; 
ἀργυρογνώμων, δοχιμαστὴς, κολλυβιστὴς, ὡς “υσίας 

ἐν τῷ περὶ τοῦ χρυσοῦ τρίποδος. καὶ ὁ νῦν κύλλυ- 
"wes ἀλλαγή. καὶ τὸ καταλλάττειν νόμισμα, καὶ κερ- 

ματίξειν. ᾿Δριστοφάνης, οὐ δὲ ἀργύριόν ἐστι κεκερ- 
ματισμένον. κέρματα δὲ πολλῶν πληϑυντιχῶς εἰρηκό- 
τῶν, κέρμα ἑνικῶς "Augug εἴρηκεν ἐν Auztiovgyg 
καὶ ᾿Αντιφάνης iv Κύχλωπι. νομισματοπώλης. νομισ- 

80 ματοπωλικὴ κατὰ Πλάτωνα. 

 .*Iltol πιλοποιοῦ καὶ πλοκέως καὶ τῶν πὲρὶ «v- 171 
τούς. καὶ περὶ γυναικείου σκιαδίου. 

 Πιλοποιὸξ, πιλοποιιχὸς, πιλοποιίὰ,᾿ moa oux, 
NOU: πιλευτιχὴ, πῖλος, πίλινος, “ιληϊιατὰ. πιλητὰ 

A 
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ἔσεσθαι κτήματα σώμασι, ἐν Τιμαίῳ Πλάτων. πιλί- 
ται, συμπιλίται, πιλητὴς, πιλίον, συμπίλησις, πίλωσις» 
σιλίδιον. οὐ μόνον δὲ ὁ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν ἐπιτυϑέμε- 
vog πῖλος οὕτως ἐκαλεῖτο, ἀλλὰ; χαὶ ὁ περὶ τοῖς πο- 
σὶν, ὡς δηλοῖ Κρατῖνος ἐν MoeA9exoig. λέγων, Asv-5 

472 κοὺς ὑπὸ ποσὶν ἔχων πίλους. "ὁ δὲ Πλάτων ἐν Συμ- 
ποσίῳ καὶ ἀρνακίδας τοῖς πίλοις προστίϑησιν, ἔνει- 
λιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους τε καὶ ἀρνακίδας. 

Πλολεὺς, πλέκων, συμπλέχων, πλεχτιχὴ. , πλεχτιχὸς, 
πλεχτικῶς, πλέγμα, πλὸκὴ, συμπλοκὴ, περιπλοκή. πε- 10 
ριπλέκει, διαπλέκει, ἀντιδιαπλέκει. πλόκιον, πλόκανον, 
σεπλεγμένον, xol τὰ ὅμοια. χηλινὸν δὲ ἄγγος, ἔχον 
πυϑμένας ἑλείων σελίνων, ὅταν εἴπῃ ᾿ἀνακρέων, v0 

178 ἐκ σχοινίων πλέγμα δηλοῖ, "καὶ inae: πλέκειν, ἔστιν 

εἰπεῖν, καὶ σπυρίδας πλέκειν, ἕτερον γὰρ. ἡ. ῥιπίς. 15 
ἀλλὰ καὶ σπυρίδωνας, καὶ φορμίδας, καὶ φορμίσκια,, ᾿ 
καὶ φορμίσκους, καὶ ταλάρους, καὶ καλαϑίσκους, καὶ 
ταρσούς. ἔστι δὲ καλάμινον πλέγμα, ἐφ᾽ οὗ τοὺς ὑγ- - 
ροὺς ἐξήραινον τυρούς. Τὸ δὲ ἐπὶ τῇ ψύξει τῶν 
σύκων πλέγμα, τρασιά. εἴποις δ᾽ ἂν, πλέκειν κοφί- 90 

174νους, σωράχους, ἀῤῥίχους, "φερνία, λάρκους, qog-: 
μοὺς, σπυρίδας, σπυρίδια, σπυρίχνια, ταρποὺς, τάρ- 
σίας, συρφίσκους. δολία δ᾽ ἐκαλεῖτο πλέγμα τι ϑολοει- 
δὲς, ᾧ ἀντὶ σκιαδίου ἐχρῶντο αἵ γυναῖκες. καὶ τὸ 
σκιάδιον δέ ἐστιν ἐν χρήσει. καὶ σκιαδοφόροι, καὶ ἔσκια- 95 
δοφόρει. καὶ σκιὰς, ὑφ᾽ 3j ὁ Διόνυσος κάϑηται. καὶ σκί- — 
ρα ἑορτή. πλόχαμος, πλοχαμὶς, πλεκτάνη, καὶ πυτί- 
νας πλέκειν, καὶ ταλάρους. 

175 "Περὶ τυροκομίας, ταλάρου xul τῶν περὶ αὐτὰ igya- 

"'D—-————————————— 

λείων καὶ διαφόρων πλεγμάτων. 80 

Τάλαρος, τυροχομεῖα. οὕτω δ᾽ ἂν καλοῖς τὸν τά- 

λαρον, ᾧ ὁ χλωρὸς τυρὸς ἐμπήγνυται, ὥσπερ τὸ ξύ- 
λον τὸ ἑκατέρωθεν φέρον ταυτὶ πλέγμα, τυροφορεῖον. 
τὸ δὲ τἄλλα σκεύη φέρον, οὐ μόνον σχευφόρον, ἀλ- 
λὰ καὶ ἀναφόρον iv Βατράχοις ᾿Δριστοφάνης͵ φησί. 35 
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καὶ φορμὸν δὲ Gyolvwov ὁ αὐτὸς λέγει. οἰσυοπλόκος 
δὲ ὁ τὰς οἰσύας “πλέκων. " οἰσύαι δὲ αἵ λύγοι. καὶ 176 
οἰσύϊνα σκεύη, καὶ οἰσυΐναι ἀσπίδες. τὸν δὲ οἰσυο- 
πλόκον, οἰσυουργὸν καλεῖ Εὔπολις. κάνναι δὲ, τὸ ἐκ 
σχανάβων πλέγμα, δίπες τινές εἶσιν, ἐν ᾿Δριστοφάνους 

eU μὴν ποτέ σου παρὰ τὰς κάννας οὐρήσω. 
xci τὸ κανοῦν δὲ, πλέγμα τι, καὶ τὸ κανίσκιον. iv 
γὰρ τῷ Τηρυτάδῃ φησὶν ᾿Δριστοφάνης, πλεκτῷ κανι- 

το σκίῳ. καὶ γυργάϑους δὲ πλέχειν ἔλεγον. ὁ δὲ γύργα- 
Sog ὠνόμασται ἐν “αιταλεῦσιν ᾿Δριστοφάνους. 

ἡ Περὶ μυφεψῶν͵ τε καὶ μυροπωλῶν καὶ τῶν τούτοις 177 
προσηκόντων. 

«4 Mvosióg, Κριτίας γὰρ οὕτως ὠνόμασε. μυρο- 
15 ποιὸς, οὕτω δὲ ᾿δναχρέων, μυροπώλης. μυροπωλεῖν 

δὲ ᾿Δριστοφάνης ἔφη. μυροπώλιον, μύρου ἀλάβα- 
érQov, “μυρίδα, μυρηρὰ λήκυϑος ; ἀλαβαστροϑῆκαι. 
καὶ τὸν τὰς ἀλαβάστρους φέροντα Αἰσχύλος εἴρηκεν 
ἀλαβαστροφόρον. μύρῳ χρίσασϑαι, μύρου ὄξειν, μυ- 

φορίόσματα, μυρίσαι, μυρώσασϑαι, μυρώματα, μυραλεί- 
φειν, μυραλείφουσα, μυραλοιφὴ, μυραλοιφία. σπαϑίδα 
δὲ τὴν καϑιεμένην εἰς τὸ μύρον ᾿Δριστοφάνης εἴρηκεν 
ἐν ΖἝαιταλεῦσι. 

| * Περὶ λυχνοποιοῦ, στλεγγιδοποιοῦ, δαχτυλιουργοῦ, 178 
δικτυοποιοῦ, χεχρυφαλ οπλόκου, καρδοπογλύφου, καὶ 

τῶν πιρὶ αὐτῶν. 

3x X desinet c; λυχνοπώλης, λύχνος, λυχνοῦχος, λυ- 
χνίον, ἐλλύχνιον, λυχνοκαυτεῖν. λυχνοκαῖα παρ᾽ 'Hoo- 

- δότῳ. καὶ τὸ κατασβέσαι τὸν λύχνον, ὃ νῦν κοιμίσαι 
80 καὶ καταχοιμίσαι λέγουσι. Φρύνιχος δ᾽ εἴρηκεν iv 
᾿Μονοτρόπῳ, 

ἔπειτ᾽ ἐπειδὰν τὸν λύχνον κατακοιμίσῃ. 
Βὐρπίης δ᾽ ἐν Ἰνοῖ, 
. κοίλοις ἐν ἄντροις ἄλυχνος, ὥσπερ ϑὴρ, μόνος. 

* 
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179 ἢ Στλεγγιδοποιὸς, στλεγγοποιὸς, στλεγγὶς, ἀποστλεγ)γί- 
ὅασϑαι, καὶ ἀπεστλεγγισμένος, ἔστι δὲ xol ἕτερόν vi 
στλεγγὶς, δέρμα κεχρυσωμένον, ὃ περὶ τὴν κεφαλὴν 
φοροῦσι. “ΖΙαχτυλιογλύφος, δακτυλιουργὸν αὐτὸν εἴς 
Quxs Φερεκράτης. τὸ δὲ γλύφειν, Κρατῖνος. καὶ Εὔ-5 
πολις, TO γλύμμα. δακτύλιος, δαχτυλίδιον. xci τοῦ 
δαχτυλίου τὸ uiv ὁ κύχλος, τὸ δὲ, iva ὁ λίϑος ἐναρ- 
μόξεται, πύελός τε καὶ πυελὶς, ὡς ἔφη «“υσίας. τὸν 
δὲ περιφερῆ, καὶ ἄλιϑον δακτύλιον, ἄπειρον καλοῦ- 
ὅι. zhixvvozAOxog, διχτυεὺς, δίκτυον, δικτύδια. Κε-ῖο 
κρυφαλοπλύκος, ὡς Κριτίας ἔφη, κεκρύφαλος, xtxQv- 
φάλιον. Καρδοπογλύφος, ὡς Κράτης εἴρηκεν iv Γεί- 
τοῦι. Μένανδρος δὲ τὴν χάρδοπον καὶ ληνὸν 'κέχληχε. 
φαρμακοτρίβας δὲ εἶπε “ημοσϑένης. 

180: Περὶ ὀρχηστοδιδασκάλου, ϑρονοποιοῦ, ληκυϑοποιῶν!5 
τε καὶ ἐργολάβων χαὶ τῶν περὶ αὐτούς. 

᾿Ορχηστοδιδάσκαλος, ὀρχηστὴς, ὀρχηστρὶς, ὄρχη- 
σις, ὀρχήματα, ὑπορχήματα. ΜΜυλωϑρὸς, μύλων, μύ- 

Ay; ἐπιμύλιορ gà; xol προμυλαία ϑεὸς, καὶ εὖνο- 
ὅτος. καὶ ξῶον τὸ ἔνδον τρεφόμενον; μυλακρὶς, καὶ 90 

μυλαγρίς" οἱ δὲ μυλακρίδα τὴν ἀλοῦσαν γυναῖκα ἔλε- 
γον. στρέφειν τὴν μύλην, pui περιφέρειν, πε- 
φιελαύνειν, ἀλεῖν τοὺς πυροὺς, ἐπιτρίβειν, τρίβειν, 

λεαίνειν , ἐρείκειν, χατερείχειν, ἐρείξας, κατερείξας. 

181 "᾿Δριστοφάνης γὰρ iv ᾿Δμφιαράῳ φησὶν, ἔπειτ᾽ ἔρευ- 95 
ἕεν ὡς ἐπιβαλοῦσ᾽ ὁμοῦ πείσας. ἐν δὲ ταῖς Σφηξὶ, 

ϑυμοὺς κατέρειξεν. ἐκ δὲ τούτων ἂν εἴη καὶ χοδομὴ, 

καὶ κοδομεύειν, χαὶ χοδομεῖον, καὶ φρύττειν, καὶ 
φρύγειν, καὶ φρύγετρον, καὶ φρύξαι, καὶ φρυγεῦσαι; 

xal φρυγεὺς, ἀγγεῖον, ὅπου ἐπέφρυγον. Θεόπομπος 80 

^ à» Σειρῆσι" φρυγεύς, φησι, ϑυεία, λήκυϑος" ὁ δὲ 

φρυγεὺς.. καὶ σειεὺς καλεῖται. ὀνομαστέον δὲ καὶ τὸν 

ἄνδυα τὸν φρύττοντα, φρυγέα. σπαρτοπλόχος, ὅπαρ- 

τοπώλης, σπάρτα, ὅπάρτη, σπάρτος. σπαρτίνα, ἡ μή- 

182 ρινϑος. *Gpovozoiog, δίφρος, ἕδρα, ϑᾶκος, ϑρῆνυς, 85 
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ϑρανίον, σκολύϑριον. “ηκυϑοποιὸς, ληκυϑοπώλης, 

λήκυϑος, ληκύϑιον, ληκυϑιάξειν. ἐν μέντοι τοῖς ἄλ- 

λοις τεχνίταις ὁ Πλάτων ἐν τῷ δευτέρῳ τῆς Πολι- 

τείας καὶ τοὺς ἐργολάβους καταλέγει. “Ραψῳδοὶ, χο- 

5 ρευταὶ, “ὑποχριταὶ, ἐργολάβοι, καὶ τὰ ὅμοια" νῦν μὲν 

οὖν τοὺς περὶ τὴν σκηνὴν λέγει ἐργολάβους. καὶ πάν- 
τας μὲν τοὺς ἐργολαβοῦντάς ἐστιν εἰπεῖν, ὧν τοὺς 
ἐναντίους, τοὺς ἐχδιδόντας, ἐργοδότας εἴρηχε ἔΞενο- 
φῶν. τοὺς δὲ ἐργολάβους, καὶ ἐῤγολήπτας Τηλεχλεί- 

ἴοδὴς ὁ χωμιχός. οἵ μέντοι ῥήτορες τὸ ἐργολαβεῖν 
ἐπὶ τοῦ ἐπηρεάξειν καὶ ἐνεπηρεάξειν λέγουσι. 

* Περὶ ἐργοεπιστατῶν καὶ διαφόρων τεχνῶν καὶ ἐπι- 188 

ΤᾺ τηδεύματος. 

Τοὺς δὲ ἐφεστηκύτας. τῇ τῶν ἔργων ἐπιμελείᾳ 
i150 μὲν ᾿ἀττικοὶ ἐπιστάτας ἔργων λέγουσιν. Ἐπίχαρ- 

μος δὲ καὶ ἐργεπιστάτας. κολλεψὸς, κολλοπώλης, κόλ- 
λα. κολλᾶν. κρηπιδουργὸς, ὡς “Ιίναρχος. κρηπῖδες. 
ὀδεοχόμος, ὀρεοχομεῖν ἐρεῖς, ὀρεοξεύχτης, ὀρικὸν ξεῦ- 

^ yog. Ἡνίοχος, ἡνιοχεία, ἡνία, ἡνιοχεῖν, ἡνιόχησις, 
90 ἡνιοχούμενοι. Νομὴ, νέμειν, νομεῖς, κατανέμειν, καὶ 

ἐπινέμειν. * Μηλύβοτος γῆ, εὔβοτος, εὔνομος, καὶ εὔ- 184 
χιλος. καὶ εὔχορτα πεδία, ὡς οἵ ποιηταί. ποάστριον 
δὲ, τὸ νῦν χορτοχόπιον, ἐπινομία δὲ “Ξενοφῶν εἶπε, 

᾿ πὸ iv τῇ ἀλλήλων ἐξεῖναι νέμειν. Προβατεῖς, προβα- 
25 τευταὶ, προβατεία, προβατευτικὴ, πρόβατα, προβατο- 

κάπηλος. καὶ αἵ προβάτων ἡλικίαι. τὸν μὲν ἀπὸ 70- 
γῆς, εἴποις ἂν μοσχίον. τὸν δὲ ἔτειον ἄρνα εἴποις ἂν 
ἀμνὸν, ἢ ἀρνίον. εἶτα εἴποις ἀρνὸν, ὃς καὶ ἀρὴν πα- 

- ρὲ ποιηταῖς. εἶτα λειπογνώμονα. "Ποιμένες, αἰπόλοι, 185 
βοποίμνια, αἰπόλια, καὶ αἰγήλια, ποιμαίνειν, αἰπολεῖν, 

ποιμνῖται κύνες, αἰπόλοι κύνες. Ἱπποφορβοὶ, ἵππο- 

φορβία. καὶ ὡς Σοφοχλῆς, ἱπποβουχόλοι, ἵπποφορ- 
βεῖς. Βοηλάται, βουφορβοὶ, βουκάπηλοι, ξευγηλάται. 

᾿ ΖΣοφοχλῆς δ᾽ ἔφη. ποππύξεται ξευγηλατρὶς, ἀστραβη- 
βδλάται, καὶ παρὰ τοῖς Δωριεῦσιν, ὀνοκίνδιοι καὶ κιλ- 
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1864cxrjote. "ἴονος, ἡμίονος, ἀστράβη, νωτεῖς, καὶ ξύ- 
γιοι. ἀγὼν δέ τις ἡμιόνων ἤγετο πάλαι ἐν ᾿Ολυμπίᾳ, 
καὶ τὸ μὲν τῶν νωτέων ἡμιόνων ἀγώνισμα, ἐκαλεῖτο 
κάλπη. τὸ δὲ τῶν ξυγίων, ἀπήνη. καὶ τὸν ὄνον ἐπι- 
σάξαι, Ἡρόδοτος. Ξενοφῶν δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππων «05 
ἐπισάξαι. τὸ δὲ τοῦ ἀστραβηλάτου ῥῆμα ἀστραβεύειν 
Πλάτων εἴρηκεν ἐν Eogvaig. τὸ μέντοι τοῖς ἀπηγο- 
ρευχόσι τῶν ἵππων ἐπιβιλλόμενον σημεῖον, τρυσίπ- 

βήπειον ἐκαλεῖτο. "᾿Δριστοφάνης δὲ καὶ βοηλατεῖν, καὶ 

ὀνηλατεῖν εἶπεν. ᾿Ὑοπόλοι, ὑοφορβοὶ, εὔφορβοι, 6v-10 
βώται, συφορβοὶ, συβώτρειαι, χοιροπώλαι, ὡς 4o . 

στοφάνης ἐν "agnis. καὶ ὗες, σύες, χοῖροι, χοιρίδια, 

δελφάκια. xe τὰ ὀψίγονα, καὶ μικρὰ, μετάχοιρα, συ- 

go, ὑφεὸς, συφύς. χοιροκομεῖον. χοιροτροφεῖον δὲ 

0 τε συφὸς; καὶ πλέγμα τι ἐν ᾧ χοῖροι, τρέφονται. 15 

188 "᾽“γύρται; μηναγύρται, ἀγυρτικὴ,. ἀγερμὸς, ἀγείρειν. 

Μάντεις, ἀλφιτομάντεις, ἀστρομάντεις, νυχτομάντεις; 

ἀστερομάντεις, σφονδυλομάντεις, ἀλευρφομάντεις. κο- 

σχινομάντεις δὲ εἴρηκε Φιλιππίδης. “Μάγνης δὲ ἐν 

“Μυδοῖς, ὀνειφομάντεσιν, ἀναλύταις. ὀνειροκρίται, ὀνει- 20 

θοπόλοι, ὀνειράτων ὑποχριταὶ, ὀνειροσκόποι, οἶωνι- ὁ 

σταὶ, ὀρνιθοσκόποι, οἰωνοπόλοι, ϑύται, φιλοϑύται, 

μάγοι, γόητες, ἐξηγηταὶ, καϑαρταὶ, τελεσταὶ, ἀπομά- 

189 χται, ἀπομάκτριαι. καὶ τὸ ῥῆμα, ἀπομάξομεν. “Τερα- 

τοσχοπία, τερατολογία. τερατολόγῳ φύσει" εἴποις δ᾽ 25 
ἂν xci τερατολόγῳ ἀνδρί. τερατογονία, τερῶν ὑπο- 

κριταὶ, ἀφ᾽ Qv καὶ τὸ τερατεύεσϑαι. Θαυματοποιὸς, 
ϑαυματοποιία ; ϑαυμάτων δημιουργοί. “Μηχανοποιὸς, 
μηχανοποιία , μηχανήματα, μηχαναὶ, εὐμήχανοι, εὐμη- 
pese, πολυμήχανοι, πολυμηχανία, ἀμήχανοι, ἀμηχα- 80 

νία, βιομηχανία, ὡς ̓Δἀντιφῶν. τοὺς δὲ μηχανοποιοὺς 

190 καὶ σκηνοποιοὺς ἡ παλαιὰ κωμῳδία ὠνόμαξε. *It- 

λωτοποιὸς, καὶ γελωτοποιεῖν, καὶ γελωτοποιοῦντες, 

ὡς Ξενοφῶν. Ἐχπωματοποιὸς δὲ δρᾶμα ᾿Αλέξιδος, 

xci Γραμματιδιοποιὸς ᾿Δπολλοδώρου. ᾿ Κυβερνῆται,85 

πρωρᾶται, ἐρέται, ναῦται. καὶ στρογγυλοναύτας ᾿4ρι- 
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στοφάνης λέγει. Θεύπομπος δὲ γυναῖκας ναυτίδας. 
πορϑμεῖς, πορϑμίον, νεωλκοί, Τὰ δὲ τῶν νεωλκχῶν 
ξύλα, οἷς ὑποβληϑεῖσιν ἐφέλκονται αἵ νῆες, φάλαγγες 
καὶ φαλάγγια. * oí δὲ καλούμεναι χαμουλκοὶ, μηχα- 191 
σναὶ δι ὧν εἴλκοντο. καὶ ἡ μὲν οὐκέτι πλέουσα veg, 

νεωλκημένη, διαψυχομένη, ἀνειλκυσμένη. τὰ δὲ μέρη 
τούτων προείρηται. Σακχυφάντας δὲ “Ἰημοσϑένης 
εἴρηκεν ἐν τῷ κατ᾽ Ὀλυμπιοδώρου. καὶ σάκκον μὲν 
καὶ σακκίον εἴρηκεν ἡ κωμῳδία. “Ὑπερίδης δὲ ἐν τῷ 

Ἰούπὲρ Μυκάλου ἔφη, ἐμισθώσατο τυλυφάντας. Σο- 
φοχλῆς δ᾽ ἔφη λινοῤῥαφὶς τυλία. "Εὔπολις δὲ K0-199 
λαξι, κεχρύφαλοί τε καὶ τύλη. ᾿άντιφάνης δὲ iv 

Φάωνι, στρώματα, κλίνας, καινὰς τύλας. καὶ φρεω- 

ρύχος δὲ εἴη ἂν τέχνης εἶδος. Φιλυλλίῳ γὰρ δρᾶμά 
15τὶ ὁ Φρεωρύχος. τὸ δὲ φρεωρύχων ἐργαλεῖον παρ᾽ 

αὐτοῦ καλεῖται τορεύς. ἴσως δ᾽ ἂν καὶ βύρσαν γλευ- 
καγωγόν τινα φαίης" ἐπίπρασχον δ᾽ οὗτοι τὸ γλεῦ- 
κος, ἐφ᾽ ἁμαξῶν εἰς τὴν ἀγορὰν κομίξοντες. " Φερε- 198 
κράτης δ᾽ εἴρηκεν ἐν ᾿Δγρίοις βύρσας γλευχαγωγούς. 

φοχάπηλοι δὲ οὐ μόνον oí μεταβολεῖς, ἀλλὰ καὶ oí τὸν 
οἶνον κεραννύντες. ὅϑεν καὶ Σαράβωνα ὁ Πλάτων 
κάπηλον ὠνόμασεν, ἐπαινῶν αὐτὸν ἐπ᾽ οἰνουργίᾳ. Τὸ 
δὲ τῶν καπήλων ἐργαστήριον, καπηλεῖον εἰρήκασιν 
oí κωμῳδοδιδάσκαλοι, καὶ τὸ κωμῳδούμενον ἐν Σο- 

95 φοχλέους Φινεῖ, 
βλέφαρον κέκλεισταί y' ὡς κχαπηλείου ϑύραι. 

ἘΈρμιππος δὲ ἐπὶ τοῦ προπιστευϑέντος ἄνευ ἀργυ- 194 
ρίου πίνειν, ἐκ καπηλείου προδόσει πίνειν εἴρηκε. κά- 
πηλιν δ᾽ ἔλεγον, ὡς ᾿Δριστοφάνης, 

ἄρ᾽ ἐστὶν ἡ καπηλὶς ἡ ἐκ τῶν γειτόνων, 
ἣ ταῖς κοτύλαις ἀεί us διαλυμαίνεται. 

καὶ τὸ κοτυλίξειν εἴρηται μὲν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν 
κατὰ μέρος πιπρασκομένων, ἀλλ᾽ οὐκ ἀθρόως. ἴσως δὲ 
καταχρωμένων τῶν λεγόντων, ὥσπερ καὶ τὸ καπηλεύειν, 

36 χαὶ τὸ πιπράσκχειν Marone ἴδιον δ᾽ ἂν εἴη τῶν τὸν οἷ- 
νον πιπρασχόντων. *xci Φερεκράτης μὲν εἴρηκε, μηδὲν 105 
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χοτυλίξειν, ἀλλὰ “ἀαολέπροὶ χύδην. tano 
vrg δὲ, 

: φιριάντορ γὰρ τὴν πόλιν ἡμῶν, κοτυλίξετε τοῖσι 

πένησιν. 
ὅτι μέντοι ἡ κοτύλῃ καὶ ὑγρῶν ἦν μέτρον καὶ ξηρῶν, 
Θουκυδίδης ἀρκεῖ εἰπὼν κοτύλην ὕδατος, καὶ δύο κοτύ- 
λας σίτου. Εἶεν δ᾽ ἄν τινες καὶ νεκροφόροι καὶ ταφεῖς. 
τὰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ πιπράόκειν, ἔστιν εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτῶν τὸ 
τιμιοπῶλαι, εἰρηκότος Φρυνίχου iv Τραγῳδοῖς, 

σὺ δὲ τιμιοπώλης ὡς ᾿Αχιλλεὺς, οὐδὲ εἷς. | 

196" καὶ ἡ παμπρασία δὲ ἐπὶ τῶν πάντα πωλούντων λέγε- 
10 

ται. τὰ δὲ ἐφεξῆς, τὰ μὲν πλεῖστα Κριτίας λέγει. πολ- 
Aoi δὲ καὶ τῶν μᾶλλον αὐτῷ κεκριμένων, τὴν εὐωνίαν. 
:Χαλκοπώλαι, σιδηροπῶλαι, λαχανοπῶλαι; λαχανῆται, 
τυροπῶλαι. ἔϑος ἦν ἐπερωτᾶν, πότερα κνῆν, ἢ ἐπε- 
σϑίειν. συρμαιοπῶλαι, στυππειοπῶλαι, ἐριοπῶλαι, λι-᾿ 

15 

βανωτοπῶλαι, λιβανοπῶώλαι. λιβανωτοπωλεῖν δὲ gi 

197 στοφάνης ἔφη. διξοπώλαι, Ἔ σιλφιοπώλαι, καυλοπῶλαι, 
δκευοπῶλαι, σπερμολόγοι, σπερματολόγοι,, ὀπερμαᾶτο- 
πῶλαι, χυτροπῶλαι. τὴν δὲ Ἄἴγιναν χυτρόπωλιν ἐκά- 90 
λουν. φαρμακοπώλαι" καὶ τὸ ῥῆμα, φαρμακοπωλεῖν. 
καὶ φαρμακοτρίβαι παρὰ Ζημοσϑένει. βελονοπώλαι, 
βελονοπώλιδες. πινακοπῶλαι. ἐκάλουν δ᾽ οὕτως οἵ 

ποιηταὶ τῆς κωμῳδίας οὐ μόνον τοὺς τοὺς πίνακας πι- — 
πράσχοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὄρνεις, oUg προὐτίϑεσαν 25 
ἐπὶ πινάχων κεραμέων. τούτους δ᾽ ὀρνιϑοχαπήλους 

198 Κριτίας καλεῖ. * ov δὲ πιπράόκονται οἵ ὄρνεις, *óg- 
νεῶται, ὀρνιϑοπῶλαι. κχτενοπῶλαι, ἀγκιστροπῶλαι, 
σκορδοπῶλαι. ἰσχαδοπῶλαι δὲ Φερεκράτης ἐν τοῖς ᾿4γα- 
δοῖς, καὶ ἰσχαδωνῶν ἔφη. μελιτοπῶλαι, μελιτοπώλιδες, 30 
μελιτοπωλοῦσαι, λεκιϑοπώλης, ἐλαιοπῶλαι, ὀξοπῶλαι, 
κρομμυοπώλαι, ἰσχαδοπώλιδες, γελγοπῶλαι, γελγόπω- 

Aug. εἴρηται γὰρ ἡ γελγόπωλις ἐν “΄ονυσαλεξάνδρῳ 
Κρατίνου, ὥσπερ ἐν ᾿ἀρτοπώλισιν Ἑρμίππου τὸ γελγο- 

199 πωλεῖν. " ἐν δ᾽ ᾿ἡριστοφάνους “Ιαναΐσι, συρμαιοπώλαι, 
καὶ ἐγκριδοπῶλαι, ὥσπερ ἐν ταῖς Φοινίσσαις ϑεατροπώ- 

85 
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Aye, ὁ ϑέαν ἀπομισϑῶν. ἱτριοπώλης. Στεφανοπῶλαι, 

στεφανοπώλιδες, στεφανοπωλήτριαι. στεφάνων δὲ εἴδη, 

jet eM "Agy(azto εἴρηται iv  Ῥίνωνι, 

ἀπέρχεται 

se bdgesh ἔχων τῶν ἐκκυλίστων. 

«cl κυλιστὸν δὲ εἴρηκεν ᾿Αντιφάνης. λαχανοπώλιδες, 
λαχανοπωλήτριαι. " τὰς δέ γε βελοπώλιδας εἴφηχεν "Eo- 200 
μιππος ἐν Μοίραις. ἔξεστι δὲ καὶ τἄλλα ἐπὶ τὸ ϑῆλυ 
σχηματίζειν. συνϑηματιαίους δὲ στεφάνους εἴρηκεν ᾽4ρι- 

ιοστοφάνης, τοὺς ἠργολαβημένους, ovg. oí νῦν ἐκδοσί- 

μους λέγουσι. φατέον δὲ, ἐπὶ μὲν τοῦ ἐκδιδόντος E ἔργον 
ὁτιοῦν, τὸ ἐργοδοτεῖν ἐπὶ δὲ τοῦ ἐργαξομένου, τὸ ἐρ- 

“γολαβεῖν. εἰ δὲ 4vGiov ὁ κατ᾽ Αὐτοκλέους λόγος, ἐν ᾧ 
γέγραπται, ψηφοπῳκχτοῦσι τὸ δίχαιον, εἴη ἂν καὶ ὃ 

15 ψηφοπαίχτης ἐν τέχνῃ. "τὸ δὲ ὄνομα τοῦτο εἴρηκέ τις 901 
τῶν νέων κωμῳδῶν Εὔδοξος ἐν Ναυκλήρου δράματι. 
Εἰ δὲ χρὴ καὶ τὰς αἰσχίους πράξεις τέχνας ὀνομάξειν, 
ἐρεῖς, πόρναι, πόρνοι, ἑταῖραι, ἑταιροῦντες, πορνεῖα, 

οἰκήματα, ματρύλλεια, πορνοβοσκοὶ, agocyoyol, μα- 
φοστρωποί. τὴν δὲ πόρνην, καὶ χαμαιτύπην ἐρεῖς, καὶ στε- 

γῦτιν, καὶ πορνίδιον. πορνεύτρειαν. δὲ ἐν τοῖς Γεῶρ- 
γοῖς ̓Δριστοφάνης ἔφη. 3 Ἕρμιππος δὲ ἐν τοῖς Koóo- 202 
νοις; φϑοκοτελώναι. ὁ αὐτὸς ἐν 'δρτοπώλισι φησὶν, ὡς 

σαπρὰ πόρνη, καὶ κάπραινα. "gusto qvis δὲ ἐν Σκη- 

᾿ϑδνὰς καταλαμβανούσαις, 

τὴν πόρδαλιν καλοῦσι τὴν κασαλβάδα, 

ἔφη. τὸ δὲ πορνεύεσθαι ῥῆμα ἐν τῷ πρώτῳ Εὐπόλιδος 
Αὐτολύκῳ, ὡς τὸ πορνοβοσκῆσαι iv τῇ Πλάτωνος 

 Συμμαχίᾳ. καὶ ἡ πορνοβοσκία ἐν τῷ Αἰσχίνου κατὰ 
80 Κτησιφῶντος. "ἐν δὲ Φρυνίχου Μούσαις, ὦ κάπραινα ου5 

καὶ περίπολις καὶ δρομάς. καὶ φορβάδας δ᾽ ἂν τὰς 
πόρνας λέγοις, ὥσπερ καὶ μάχλους. κυβεία, κυβεύτρεια, 
κυβευταὶ, κυβευτήρια. πεττεῖα, ἢ πεσσεῖα., ὡς Σοφο- 
κλῆς. σκιράφια, καὶ τὸν σχιραφευτὴν "Augis εἴρηκεν 

3δὲν τοῖς Κυβευταῖς. τηλία, κημοὶ, φιμοὶ, κηϑὶς, κόσχε- 
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γον, ἀβάκιον, κύβοι, διάσειστοι κύβοι, πεττοί. ἀφ᾽ ὧν 
204 καὶ τὸ πεττεύειν, καὶ πεττευτὴς παρὰ Πλάτωνι. "τὸ 

δὲ πεσσοῖς παίξειν, πεσσονομεῖν Κράτης εἶπεν iv Γείτο- 
σι. ψῆφοι, γραμμαὶ, βόλοι. βόλων δὲ ὀνόματα, τῶν 
μὲν φαύλων τε καὶ δυσβόλων, ἐφ᾽ οἷς τὸ δυσκυβεῖν,5 
Μίδας, μάνης, πάτρηλος, πάτραινα, μάγνησσα, ἄβολα, 
ἄπλια, ἄϑετος, ὑπτιάξων » χρύφασος, κάκχχασος, τρι- 
χίαρ, ἐκδύνων. χῖος, ὃν καὶ κῖον ἐκάλουν, καὶ οἶνὸν, 
καὶ οἰνήν. ἔστι δὲ καὶ οἰνὴ παρὰ Ἴωσι μονάς. oi δὲ βελ- 
τίους, ἐφ᾽ οἷς καὶ τὸ εὐκυβεῖν ἐλέγετο, βόλος πρανὴς,10 

205 ἐπακοντιστὴς, "καλλίβολος, φύσχων. ὅροι, συνωρὶς, 
συνωρικὸς, ἢ κῶος. ὁ μέντοι Μίδας καὶ τῶν μέσων 
βόλων ἦν. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοί εἰσιν, οὗς ὀνομάξει Ἐὔ- 
βουλος ἐν τοῖς Κυβευτεῖς. χεντρωτὸς, ἱερὸς, ὥρμα, 
ὑπερβάλλων, ποδίας, κήρυνος, εὐδαίμων, κυνῶτας, 15 

ἄρτια, ἁρματίαι, λάκων, ἀντίτευχος, ἀντίτυπος, ἀρ- 

γεῖος, δάκνων, τιμόχριτος, ἐλλείπων, πυαλίτης, ἐπίϑε- 

τος, σφάλλων, ἀγύρτης, οἶστρος, ἀνακάματων, δορεὺς, 
λάμπων, Κύκλωπες, ἐπιφενῶν, ἐπιφόρων, — 
Σίμων. i | 20 

206 " Κυβείας εἴδη καὶ ἄλλαι τέχναι καὶ τὰ ἀπ᾿ αὐτῶν 
ὀνόματα. ΤΕ 

Κυβείας δὲ εἴδη καὶ ἡ πλειστοβόλινδα παιδιὰ, καὶ 
τὸ ἀρτιάξειν, καὶ διαγραμμίξειν, καὶ διαγραμμισμὸς, 
καὶ χαλκίξειν, καὶ χαλκισμὸς, καὶ ἱμαντελιγμὸς,, χαὶ 25. 
ναυμαχία. ἔνι τις καὶ ἱερὰ γραμμὴ, ἀφ᾽ ἧς ἡ παροιμία, 
κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. Φύναιτο δ᾽ ἄν τις, εἰ βούλου! 
το, καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ Πλάτωνος ὀνομασϑείσας τέχνας. 

ταύτας ἐπαρυϑμεῖν, καὶ τὰ σὺν αὐταῖς ὀνόματα, εἴτε 
σπουδάξων ἐχρῆτο τοῖς ὀνόμασιν, εἴτε καὶ μή. λέγω δὲ, 80. 
διὰ τὸ ἐν ἐνίοις τῶν ὀνομάτων βιαιότερον χρῆσϑαι. 

007 * διακριτικὴ, συγκριτικὴ, συγκριτικὸς, διαχριτικὸς, συ)- 
κριτικχῶς, διακριτικῶς, διακρῖναι, διελεῖν, διατεμεῖν,. 

διχοτομεῖν, χωρίσαι, διαχωρίσαι, ἀποχωρίσαι, ἀποστῆ- 
ναι, διαστῆναι, διαμετρῆσαι, διαλαβεῖν, ἀφαιρεῖν, χαὶ 835 
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ἀφαιρεῖσθαι, συγκρῖναι, συστῆσαι, συναγαγεῖν, μίξαι, 
συμμίξαι, συμπλέξαι. καὶ τέχνη οὐ πλεχτικὴ μόνον, ἀλ- 
λὰ καὶ συμπλεχτική. προβληματουργικὴ, προβλημα- 
τουργικός. "προβλήματα, προσκεπάσματα, παρασκεπά- 208 

δόματα, στεγάσματα, ὁπλίσματα, παραπετάσματα, ὕπο- 
στεγάσματα, ἀμφιέσματα, φράγματα, περικαλύμματα, 
ὑποπετάσματα. Ἰρητὰ, ἄτρητα, σύνϑετα, σύνδετα, 
ψεύρινα, τρίχινα, περιβολὴ, ὑποβολὴ, ἐπιβολὴ, ἵμα- 
τουργικὴ, πιλητικὴ, τρῆσις, δαφὴ, ὁλοσχίστων δερμα- 

τοτουργικὴ, ῥευμάτων σταλτικὴ, στατικὴ, ἐπυϑηματικὴ, 
καὶ ἐπυϑηματουργία. "Ζιακωλυτικὰ ἔργα, γομφωτικὴ, 209 
ὁπλοποιητικὴ, μαγγανευτικὴ, ἀμυντικὴ χειμῶνος, ἐρ- 
γαστικὴ, ξαντικὴ, ξάντης, χναφευτικὴ, ὑφάντης, ὑφά- 
᾿ὅματα, ὑφὴ, πλυντικὴ, ϑεραπευτικὴ, κοσμητικὴ, προη- 

15 χτικὴ, νηστικὴ, στρεπτικὴ, στρεπτικὸν, συμπλεκτικὸν, 
ἄστροφον, κάταγμα, στημονητικὴ, κροχονητικὴ, στη- 
μονονητικὴ, πλεχτικὴ, ἐμπλέξαι, νῆμα, εὐϑυπλοχία. 
χαλκοτυπικὴ, κεραμικὴ, φλοιστικὴ, φελλοὶ, βίβλοι, 
πρωτογονὲς, ἀσύνϑετον, γλυπτικὴ σφραγίδων, δρυοτο- 

φομικὴ, τροφικὴ, ἀγελαιοκομικὴ, ἀγελαιοτροφικὴ, ὑπη- 
ρετιχὴ, ἀργυραμοιβικὴ, ἀγρυραμοιβὸς, ἐμπορευτικοί. 
κηρυχικὸν πᾶν γένος, ἑρμηνευταί. "ἱερωτικὴ, κριτικὴ, 910 
ἐπιστατιχὴ, σκχευουργικὴ, σκχευουργία, σχευουργικός. 

. ἱπποφορβία, διακονικὴ, πεττεία, πεττικὴ, πεττικὸν, 
| φοπειστιχὴ, πειστιχὸν., ἀρκχτικὴ, μισϑαρνικὴ, ἀγκιστρεία, 
| ἀγχιστρευτιχὴ, ἁλιευτικὴ, τριοδοντία, πληχτικὴ, πυ- 

ριευτιχὴ, ἀσπαλιευτικὴ, καὶ πολλὰ ἄλλα σὺν τούτοις 
ὀνόματα. ὃς δὲ μηδὲ τῶν βιβλίων ἀμελεῖν δοκοῖμεν, 

ο εἴποις ἂν, βίβλοι, βιβλίον, βιβλάριον. παρὰ δὲ ᾽4ρι- 
᾿ϑοστοφάνει βιβλιδάριον. καὶ χάρτας δὲ τοὺς γεγραμμέ- 

vovg Πλάτων εἴρηκεν ὁ κωμικὸς, 

τὰ γραμματεῖα τούς τε χάρτας ἐκφέρων. 

*ix δὲ τῶν ἐναντίων, ἐπὶ ἀγράφου τὸ βιβλίον εἴρηκεν ο11 

Ἡρόδοτος, εἰπὼν, γράψας ἐν βιβλίῳ. καὶ βιβλιοπώλην 
856 μὲν παρὰ ᾿Δριστομένει εὑρήσεις ἐν Γύησι. βιβλιογρά- 

Pollux Fol, 11. H 
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gov δὲ, παρὰ Κρατίνῳ iv Χείροσι. βιβλιογράφος δὲ 
παρὰ ᾿Αντιφάνει ἐν Σαπφοῖ. παρὰ δὲ τῷ νεωτέρῳ Κρα- 
τίνῳ ἐν “Ὑποβολιμαίῳ, βιβλιοϑήκη. ᾿ἀντιφάνης δὲ ἐν 
τῷ Μύλωνι εἴρηκε βιβλιδίου κόλλημια. Ἡρόδοτος δὲ 
τοὺς ᾿Ιωνάς φησι τὰς βίβλους διφϑέρας λέγειν ἀπὸ 5 
τοῦ παλαιοῦ. τὰς δὲ διφϑέρας καλοῦσι καὶ ἰττέ- 
ψυκὰ | | 
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᾿Ιούλιος IloAvósUxzqg 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. ὦ 

T este ἐγὼ uiv συνελεξάμην, ὅτι uiv διὰ ταχέων, 
αὐτὸ δηλοῖ" πλὴν οὐκ ἔστιν ὅτε ἀποστὰς δι᾽ αὐτὰ 
τῆς συνουσίας τῆς πρὸς τοὺς νέους xci τῶν Ov 
ἔϑους ἀγώνων, ὁσημέραι δύο λόγους, τὸν μὲν ἐκ τοῦ 
ϑοόνου λέγων, τὸν δὲ ὀρϑοστάδην. ἔδει δὲ, ὡς εἰκὸς, 
κἀκείνοις παρασκευῆς, καὶ τούτοις σχολῆς. 

1. *KEOoA4AA4414 ΤΟΥ ΟΓΖΟΟῪ BIBAIO?. 2 

Ἐν τούτῳ βιβλίῳ ἔνεστι περὶ δικαστικῶν ὀνομά- 
᾿ τῶν. «.* 

— Πῶς δικαστὴν ὀνομαστέον. p. 
"Ἔπαινος δικαστοῦ xui ψόγος. - ᾿ γ΄. 

15 Περὶ τοῦ συλλεγῆναι δικαστήριον εἷς ἐπίσχεψιν. δ΄. 
Τρύποι δικαστικοί. & 
mà δίκης ὀνόματα. δ΄ 

Περὶ τιμωρίας. — ζω 
Περὶ γραμματείων. ή. 

90 Περὶ μεσεγγυημάτων. 9΄. 
Περὶ τοῦ δίκην λαχεῖν, ἢ γραφὴν ἀποϑέσϑαι. ί. 
"Περὶ τοῦ συχοφαντεῖν.. ut. 8 

Ho 
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᾿Ιδιωτικῶν δικῶν. ὀνόματα. 
᾿Ονύματα πρόσφορα δικασταῖς. 

Γραφῶν ὀνόματα καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν τιιήματα.. 
Περὶ διαιτητῶν. 
Περὶ τῶν προσφόρων ὀνομάτων. 

Περὶ τοῦ κατηγόρου καὶ τοῦ ἀπολογουμένου. 
Τιμήματα καὶ τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν ὀνόματα. 

ἹΙερὶ τοῦ ἁλόντος καὶ τοῦ ἀφεϑέντος. 

Περὶ τοῦ ὑβρίσαντος. 

4" Περὶ τοῦ φονευϑέντος χαὶ τοῦ ἀνελόντος. 
Περὶ κακηγορίας. . 

Περὶ ἀρχῆς. | 
Aoyovcov ᾿Δττικῶν ὀνόματα καὶ ἔργα. 
“!΄καστήρια ᾿άϑήνῃσι καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς. 

Περὶ διαιτητῶν xc διαίτης καὶ χωρίων iv 
νόμοι. 

Πολιτικὰ τιμήματα. 
Περὶ ἐκκλησιῶν. 
Περὶ κοινωνικῶν. 
Περὶ κληρούχων. 

Περὶ πρέσβεων. 
5* Αἱ ἐκ κοινοῦ δωρεαί. 

Περὶ συγγραφῆς. 
Περὶ δανείσματος. 
Περὶ ἐράνων. 

Περὶ τοῦ συγχαϑῖσαι τὴν βουλήν. 
Περὶ προϑέσεων. 

Περὶ τοῦ εἰσενεγκεῖν ξημίας. 
Περὶ τοῦ κληρωθϑῆναι δικαστήριον. 

Περὶ τοῦ ἀναστῆναι τοὺς δικαστάς. 
Περὶ τοῦ ovx εἶξαι. 
Περὶ τοῦ συμφρονεῖν καὶ στασιάξειν. 

Περὶ τῶν ὑποχρουόντων καὶ ἐπαινούντων. . 
Περὶ οἴχων ἐν οἷς οἱ πρυτάνεις εἴστιῶντο. 

κά. 10 
κβ΄. 
«γ΄. 

«ó. 
“κέ. 

οἷς οἵ 15. 

xg. 
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“ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A 6 
Περὶ δικαστικῶν ὀνομάτων. — 

᾿Δικαστικὰ ὀνόματα εἴη ἂν, ὡς ἐγώμαι, τάδε. 
δίκη, ἥ τε ϑεὸς καὶ τὸ πρᾶγμα οὗ προέστηχεν ὃ δι- 

δκάξζων" καὶ ἡ ἀμφισβήτησις, καὶ ἡ διαδικασία, καὶ ἡ 
τιμωρία. τὸ δὲ συνέχον τὴν δίκην, δίκαιον καὶ ἄδι- 
xov. ὁ δὲ δικάξων, δικαστής. τὸ δὲ χωρίον, δικαστή- 
ριον. Τὰ δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν ὀνόματα, δίκαιος, δικαίως, 
δικαιοσύνη, δικαιότης, δικαιοπραγία, δικαιοδότης, καὶ 

τοτὰ ὅμοια. τὸ δὲ δίκαιον, καὶ ϑεμιτόν. * rüv δὲ δίχαι- 
ον εἴποις ἂν καὶ νόμιμον, εὐγνώμονα, σώφρονα, τοῖς 
οὖσιν ἀρκούμενον, οὐδενὸς τῶν ἀλλοτρίων ἐφιέμενον, 
δικαιοπραγοῦντα, εὐγνωμονοῦντα, σωφρονοῦντα. καὶ 
εὐγνωμοσύνη, σωφροσύνη. νομίμως, εὐγνωμόνως, 6o- 

15 poóvog. δικαιοπραγεῖν, εὐγνωμονεῖν, σωφρονεῖν. Καὶ 
τὸν ἄδικον φαίης ἂν, ἄδικον, ἀδίκως ξῶντα, ἀδικίαν 
ἔχοντα, ἀδικοπραγίᾶν, πλεονέκτην, ἄνομον, παράνο- 
μον, βίαιον, τῶν ἀλλοτρίων ἐπιθυμητὴν, τῶν οὐδὲν 
προσηκόντων ἐφιέμενον. καὶ ἀδικεῖν, ἀδικοπραγεῖν, 

90 πλεονεχτεῖν, ἀνομεῖν, παρανομεῖν, βιάζεσθαι. καὶ πλε- 
ονεξία, ἀνομία, βία. καὶ πλεονεχτιριῶρ, dinis παρα- 
“όμως, βιαίως. 

*KEGOAA4A4IO0N HB . 8 

Πῶς δικαστὴν ὀνομαστέον. 

25 Ὁ δὲ δικαστὴς ὀνομασϑείη᾽ ἂν, ὁ δικάζων, ὁ κλή- 
Qo λαχὼν, O κληρωϑεὶς, ὁ τῆς ψήφου κύριος, ὃ τὴν 
ψῆφον παρειληφὼς; ὃ τὸν ὅρχον ὀμωμοχῶς, ὁ τοῦ 
δικαίου προστάτης, ὃ τῶν νόμων φύλαξ, ὃ τὰ ἄμφι- 

-— σβητήσιμα διαιρῶν, ὃ κρίνων, ὁ διαχρίνων, ὃ τοὺς 
80 ἀδικοῦντας κολάξων, μετιὼν, μεταδικάξων, χαταδιχά- 

£ov, .i£algov, νουϑετῶν, σωφρονίζων, καὶ ὁ τιμωρού- 
μενος. "Καὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ, ϑέσθαι τὴν ψῆφον,9 
ἐξενεγκεῖν γνῶσιν, χρῖναι, διακρῖναι, διαχρίνειν τὼ 
δίκαια, διελεῖν, δικάσαι, καταδικάσαι, ἀποδικάσαι, κα- 

᾽-“ 
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-ταψηφίσασϑαι, ἀποψηφίσασϑαι, καταγνῶναι, ἀπογνῶ- 
ναι, τιμωρήσασθαι, κολάσαι, μετελϑεῖν, ἀφεῖναι, d- 
παλλάξαι. τὸ δὲ ἀπολῦσαι, ἰδιωτικόν. τὸ δὲ ὄνομα 
τοῦ πράγματος, κρίσις, γνῶσις, ymtcicn ud ἐχόγνω.- 

σις, καταδίχη, ἄφεσις. 5 

10 *KEOAAAION DL 
"Emewog δικαστοῦ καὶ ψόγος. 

Καὶ ἐπαινῶν μὲν ἂν δικαστὴν εἴποις, δίκαιος, ἔνδυ- 
xoc. ἀκριβὴς, ἄδωρος, ἀδιάφϑορος, ἀνεξαπάτητος, δυσ- 

' παράγωγος, δυσπαράτρεπτος, ἀπαράτρεπτος, ἀπαράπει- 10 
ὅτος, ἀπλανὴς, στάσιμος, ἀσφαλὴς, ἴδος, ἰσοστάσιος, ἰσόῤ- ᾿ 
ὅοπος, ἀκλινὴς, ἄτρεπτος, πρὸς τὸ δίχαιον ῥέπων, οὐ 
ztg0g ὀργὴν ἐχφερόμενος, οὐ πρὸς χάριν ἐνδιδοὺς, 
ἀκριβέστερος τοῦ ξυγοῦ τὴν δοπὴν, μισοπόνηρος; φι- 
λάνϑρωπος, ἥμερος, πρᾷος, ἐπιεικὴς. ἐλεήμων, φιλοιχτίρ- 15 

iruov. ἘΤὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, δικαίως, ἐνδίκως, dxgi- 
βῶς, ἀδιαφϑόρως, ἀδώρως, ἀνεξαπατήτως, ἀπλανῶς, 

στασίμως. ἀσφαλῶς, ἴσως. τὸ δὲ ἰσοστασίως, σκληρόν. 
μᾶλλον δὲ τὸ ἰσοῤῥόπως.: ὁμοίως καὶ τὸ ἐλεημόνως, 
καὶ φιλοικτιρμόνως.. ἀκλινῶς δὲ, ἀτρέπτως, μισοπονή- 90 
os; φιλανϑρώπως, ἡμέρως, zoo, ἐπιεικῶς, καὶ τὰ 
ὅμοια. Τὰ δὲ τῶν ἔργων ὀνόματα, δικαιοσύνη, εὐ- 
υδικία, ἀκρίβεια, ἀσφάλεια, ἰσότης, μισοπονηρία, 

“φιλανθρωπία, ἡμερότης, “πρᾳότης 2 ἐπιείχεια, ἀδωρία, 
 ἰσοῤῥοπία, ἔλεος, καὶ τὰ ὅμοια. ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων 35 

οὐκέτι. ῥῆμα δὲ ἀπὸ τούτων μόνον ἰσοῤῥοπεῖν, φι- 
419 λανϑρωπεύεσθαν, ἐλεεῖν ,- οἰκτείρειν. Ἐ "Piyov δ᾽ ἂν 

εἴποις, δικαστὴς ἄδιχος, ἔχνομος, παράνομος, δάδιος, 
ῥαδιουργὸς, προπετὴς, εὐχερὴον δωροδόχος, εὐεξαπά- 
τητος, εὐπαράτρεπτος, εὐπαράπειστος, εὐπαράγωγος, 80 
πεπλανημένος, σφαλερὸς, σχαιὸς, ἀπάνϑρωπος, ἀνε- - 
πιεικὴς, ὑβριστὴς, ἑτερόῤῥοπος, ἄνισος, ἀνηλεὴς, &y- 
Quos, ἄνοιχτος, εἰ μὴ τραγικώτερον' δυσόργητος, πρὸς 
χάριν vzoxarcxAwOusvos, πρὸς ὀργὴν ἔχφορος, πρὸς 
ἀργύριον ῥέπων, πρὸς τὸ πλεῖον βαρυνόμενος, δεκα- 85 
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ξύμενος, φενακιξύμενος. "Τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα, ἀδίκως, 18 
ἐχνύμως, παρανύμως, προπετῶς. ῥαδίως, εὐχερῶς, 
ἐξαπατήτως, πεπλανημένως, σφαλερῶς, σκαιῶς, ἀπαν- 
ϑρωώπως, ὑβριστικῶς, ἀνίσως, ἀγρίως, ἀνηλεῶς, ἄνε- ἶ 

δπιεικῶς, ἑτεροῤῥόπως, ἀνοίκτως, καὶ τὰ ὅμοια. τὰ 

γὰρ ἀπὸ τῶν λοιπῶν δυσφϑεγχτότερα. Τὰ ὃὲ πράγ- 
ματα. ἀδικία, ἀνομία, παρανομία, ῥᾳστώνη, ῥᾳδιουρ- 

γία, προπέτεια, εὐχέρξια, " ἀπάτη, σφάλμα, ἀπανϑρω- 14 
σεία, ἀνεπιείκεια, ὕβρις, ἀνισότης, ἀγριότης, δωροδο- 

τοχία, παραγωγὴ, ἑτεροῤῥοπία, σκαιότης, πλάνη, καὶ τὰ 
ὅμοια. Τὰ δὲ ῥήματα, ἀδικεῖν, παρανομεῖν, ῥαδιουρ- 
γεῖν, ἀπατᾶσϑαι, ἐξαπατᾶσϑαι, παρατρέπεσϑαι, παρά- 
γεσϑαι, σφάλλεσθαι, ὑβρίξειν, δωροδοκεῖν, παραπεί- 
ϑεσθαι, ἀπανθϑρωπεύεσϑαι, ἑτεροῤῥεπεῖν, ἀγριαίνειν, - 

τό φενακίξεσθαι, καὶ τὰ ὅμοια. καὶ τὸ ὄνομα. φενα- 
κισμός. Πλάτων δὲ καὶ γραφὰς εἶνας κακοδικίας 
ἠξίωσε. 

*"KEGOAAAION 4. 15 

ε΄ Περὶ τοῦ συλλεγῆναι δικαστήριον εἰς ἐπίσκεψιν. 

20 ΚΚΚοινὰ δὲ ἐπὶ δικαστῶν, ὁμόψηφοι ἐγένοντο, σύμ- 
Ψψηφοι, συνεψηφίσαντα, τὴν ἐναντίαν γνώμην ἔϑεντο, . 
τὴν καταδικάξουσαν, τὴν καϑαιροῦσαν, τὴν καταγι- 
νώσκουσαν, τὴν ἀφιεῖσαν. ἴσας τὰς ψήφους ἔϑεντο. 

| ἴσαι αἱ ψῆφοι ἠνέχϑησαν. τὸ δὲ ἰσόψηφοι ἐγένοντο, 
. 95zu49& Θουκυδίδῃ, ἐπ᾿ ἄλλης ἐστὶ χρείας. ἔστι δὲ εἰ- 
ο΄ 4v, ἐχάϑισε δικαστήριον, καὶ ὥμυδηρόον δικα- 

ova 

Dis ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E. 16 

- Περὶ σχευῶν δικαστικῶν καὶ ὡς ἡ δίκη καὶ τι- 
S30 μωρία x«l περὶ τῶν λοιπῶν καὶ τοῦ διδο- 
- μένου μισϑοῦ. 

20 Σκχεύη δὲ δικαστικὰ, σύμβολον, βακτηρία, πινά- 
^0 10V, πενάκιον τιμητικὸν, μάλθη. ἡ. καταλήλιπτο τὸ 

“πινάκιον. ἐγχεντρὶς., 1) εἷλχον τὴν γραμμήν. μακρὰ 
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δὲ ἐκαλεῖτο ἣν καταδικάξοντες εἵλκον, κημὸς, want. 
6xog, ἐχῖνος, ψῆφος, κλεψύδρα, χοιρίναι. πάλαι γὰρ 
χοιρίναις ἀντὶ ψήφων ἐχρῶντο, αἵπερ ἦσαν κόγχαι 

17 ϑαλάττιαι. Ἐαΐϑις δὲ καὶ χαλκᾶς ἐποιήσαντο κατὰ 

μίμησιν. καὶ σπόνδυλοι δὲ ἐκαλοῦντο αἵ ψῆφοι aí5 . 
δικαστικαὶ, χαλκοῦ πεποιημέναι. καδίσκος μὲν οὖν 
ἐστιν ἀγγεῖον ᾧ τὰς ψήφους ἐγκαϑίεσαν. κημὸς δὲ, 
OV οὗ κατήεσαν αἱ ψῆφοι, ἐπικειμένου τῷ καδίσχῳ. 
ἐχῖνος δὲ, οὗ αἵ μαρτυρίαι ἐμβληϑεῖσαι κατεσημαί- 
vovro. τῶν δὲ τοῦ δικαστηρίου μερῶν ἐστι καὶ ἡ κιγ-10 
κλὶς, καὶ δρύφακτος. ἔνιον δὲ οἴονται καὶ ἀνάγκην 
ὀκεῦος εἶναι δικαστικὸν, εἰπόντος ᾿Δριστοφάνους, oUx - 
ἴῃ λαβὼν ϑύραξε τὰ ψηφίσματα καὶ τὴν ἀνάγκην ἐς 

1ϑχόρακας. ἐντεῦϑεν; "x«l φρυχτοὶ δὲ ἐκαλοῦντο αἵ 
ψῆφοι αἵ δικαστικαί. ὅϑεν καὶ φρυχτή τις ψῆφος, 915 
εἰς τὰ ἐναντία ἐχρῶντο. φύλλοις δὲ ἐψηφίξοντο οἱ 
κατὰ δήμους δικάξοντες. οἷς ἐπέγραφον, εἴ τις ὡς 
παρέγγραπτος ἐκρίνετο. καὶ τὸ καταγνῶναι ἐκαλεῖτο 
ἐχφυλλοφορῆσαι. καὶ ὁ χατεγνωσμένος., ἐχπεφυλλοφο- 
ρημένος. ὠνομάζετο δὲ ταὐτὸν τοῦτο, ἀποψηφίσα-30 
σϑαι. καὶ ἀπεψηφισμένον ὑπεναντίως τὸ παρὰ τοῖς 

19 δικασταῖς. " ἐκεῖ γὰρ τὸ ἀποψηφίσασϑαι, τὸ ἀφεῖναί 
ἐστιν. ἐν δὲ τοῖς κατὰ δήμους δικαστηρίοις ἀντὶ τοῦ 
χαταψηφίσασϑαι τάττεται. αἱ δὲ ἐν τοῖς δήμοις αὗται 
κρίσεις ἐκαλοῦντο διαψηφίσεις. καὶ ἡ βουλὴ δὲ ἡ 95 
τῶν πεντακοσίων φύλλοις ἀντὶ ψήφων ἐχρῶντο. κοι- 
vj μέντοι πᾶς ὁ δῆμος ὀστράκοις ἐψηφίξετο. καὶ τὸ 
ἔργον ἐκαλεῖτο ὀστρακοφορία. καὶ τὸ πάϑος, ὀστρα- 
κισμός. καὶ τὸ ῥῆμα, ἐξοδτρακίσαι, καὶ ἐξοστρακισϑῆ- 

οῦναι. "καὶ περισχοινίσαντας δέ τις τῆς ἀγορᾶς μέρος 80 
ἔδει φέρειν εἰς τὸν περιορισϑέντα τόπον ᾿Αϑηναίων 
τὸν βουλόμενον ὕστραχον ἐγγεγραμμένον τοὔνομα 
τοῦ μέλλοντος ἐξοστρακίξεσϑαι. ὅτῳ δὲ ἑξακισχίλια 
γένοιτο τὰ ὕστρακα, τοῦτον φυγεῖν ἐχρῆν, οὐχ ὡς 
κατεγνωσμένον, ἀλλ᾽ ὡς τῇ πολιτείᾳ βαρύτερον, δὲ 85 
ἀρετῆς φϑόνον μᾶλλον, ἢ διὰ κακίας ψόγον. Τῶν 
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piv δικαστικῶν ὀνομάτων ἐστὶν αὐτὸ δικαστικόν" qv 
δὲ τοῦτο τὸ τριώβολον ὁ τῷ δικαστῇ διδόμενος μι- 
σϑός. "Εἰ δὲ τὴν δίκην καὶ τιμωρίαν χρὴ λέγειν, 91 
ῥητέον, δίκη, τιμωρία, κόλασις, ξημία, ἐπιξήμιον, τί-- 

ὁμημα, προστίμημα,, ἐπιτίμημα, καὶ ὡς Avripóv, ἐπι- 
τίμιον, ἐπιβολὴ, εὐθύνη, ὄφλημα, καταδίκη, κατάγνω- 
σις. Τὰ δὲ ῥήματα, τιμωρεῖσϑαι, κολάξειν, ξημιοῦν;, 
τιμᾶσθαι, προστιμᾶν, ἐπιτιμᾶν, καταδικάξειν, καταγι-: 
νώσχειν, ἐπιβολὴν ἐπιβάλλειν. Ἔτὸ δὲ καταδικάξειν, 99 

τοκατευϑύνειν εἶπε Πλάτων. Τὸ δὲ πάϑος, καταδεδι- 
κάσϑαι, κεκολάσϑαι, ἐξημιῶσϑαι, προστετιμῆσϑαι, ὄφ- 
λειν, κατεγνῶσϑαι. καὶ ὃ τοιοῦτος, κατάδικος, ὑπόδι- 

xog, ὑπεύϑυνος, ὄφλων, κεκολασμένος, ἐξημιωμένος, 
ἐγγεγραμμένος, κατεγνωσμένος. οὐ χρὴ δὲ ἀγνοεῖν 

150v. ξημίαν οὐ τὴν εἰς χρήματα μόνον ἐκάλουν, ἀλλὰ 
καὶ τὴν εἰς τὸ σῶμα. τὰ μέντοι προστιμήματα Σό- 
λων ἐπαίτια καλεῖ. " εἴη δ᾽ ἂν ix τούτων καὶ τὸ ἠτι- 95 
μῶσϑαι, πεφυγαδεῦσϑαι, τεϑανατῶσϑαι, κεχιλιῶσϑαι. 
τὸ δὲ καταλελιϑῶσθϑαι ἄλλης ἐστὶ χρείας. Καὶ μὴν 

50 καὶ τάδε ἀπὸ δίκης ὀνόματα, ἐπίδικος κλῆρος, ἢ ἐπί- 
«Anoog. καὶ ἐπιδικάσασθαι, ἐπιδικασάμενος. καὶ ὦνε- 
πίδικος. καὶ διαδικασία. καὶ ἠντιδίχησεν, ὡς 4ημο- 
σϑένης. καὶ ὑπόδικος, καὶ κατάδικος. καὶ καταδίκη, 
ὡς Θουχυδίδης. καὶ ἀνάδικος δίκη, καὶ ἀναδικία, ὡς ^ 

55 .4vGíag. καὶ ἀναδικάξεσϑαι, ὡς ᾿Ισαῖος. "καὶ ἀδίχημα, 24 
καὶ ἀδικία. καὶ δικογράφος, ὡς ᾿᾽Ὑπερίδης. καὶ δικο- 
γραφικῶς, ὡς ᾿Ισοχράτης. καὶ ἀντεδικάσαντο, ὡς “υ- 
σίας. καὶ σύνδικον, καὶ συνδιχασία, συνδικάξειν, συν- 
δικαξόμενος, πρόδικος, προδικεῖν, προδικάσασϑαι, 

ϑοπροδιχκασία, ὡς ᾿Δντιφῶν. καὶ εὐδικία, εὐθυδικία, καὶ 
. αὐτοδικεῖν. καὶ ἐνδικάξεσθαι, καὶ προκαταδικάξεσϑαι, 
ὡς Ζείναρχος. καὶ καταδικάσαι, καὶ καταδικάσασϑαι, 
ἐπὶ τῶν ἁλόντων. καὶ ἀποδικάξων, ὡς Δυσίας. * καὶ οὅ 
δικαιωτήρια τὰ βασανιστήρια, ὡς Πλάτων. ὃ αὐτὸς 

36 καὶ διχκαιούμενον, τὸν κολαζόμενον. Κριτίας δὲ ἀπο- 
δικάσαι ἔφη τὴν δίκην, τὸ ἀπολῦσαι, ἢ νικῶσαν ἀπο- 
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φῆναι; ὡς ἂν ἡμεῖς, ἀποψηφίσαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς , xà 
διαδιχάξειν, τὸ δι᾿ ὅλου τοῦ ἔτους δικάξειν. ded δ᾽ 

; ὧν καὶ φιλόδικόν τινα, καὶ ἔνδικον, οὐ μόνον ἄνδρα, 
ἀλλὰ καὶ ἡμέραν iv ἧ δικάξουσι. τὸ ydg ἄδικον s- 

οὐ πεῖν ἐν ἦ μὴ δικάξουσι, βιαιότερον. " εἰσὶ δὲ καὶ πα- 5 
ρὰ Μενάνδρῳ δικάσιμοι ἡμέραι. καὶ Ζίημοσϑένης δὲ 
παλίνδικον εἴρηκε τὸν βίαιον. καὶ ἐφυγοδίχουν δὲ ὃ 
αὐτός. Κράτης δὲ ὁ κωμικὸς, παλίνδικον, τὸν πολ- 

- λάκις δικαξόμενον. ἔνιον δὲ καὶ τὸ στρεψοδικχεῖν παρὰ 
τοῖς κωμικοῖς, ἢ τὸ φυγοδικεῖν νομίξουσιν, ἢ τὸ ἀνα-1ο 
στρέψαντα κατηγορεῖν. ὑπέρδικον δὲ τὸν ὑπὲρ τοῦ 
δέοντος ἀγῶνα ἔλεγον. 

27 *KEOAAAION g. 

Περὶ δικαστικῶν ὀνομάτων καὶ ὅσα ἄλλα περὶ τῶν σε- 
σημασμένων καὶ τοῦ ἐπισημηναμένου. περὶ τοῦ ἀπο-15 

γράψασθαι καὶ τοῦ βασεγγνῆσει καὶ τῶν 

ὁμοίων. 

Τῶν δὲ δικαστικῶν ὀνομάτων, γραμματεῖα, δια- 
μαρτυρίαι, διαϑῆκαι, ἀντίγραφα, κατασεσημασμένα. . 
καὶ σημήνασϑαι, κατασημήνασϑαι, σημηνάμενος. ἐπι- 90 
σημηνάμενος δὲ ἸΙσαῖος εἶπε. τὸ γὰρ παρασημηνάμε- 
vos ὁ Θουκυδίδης ἐπὶ τοῦ παρατυπώσδασϑαι τὴν 

28 σφραγῖδα λέγει. " εἴποι δ᾽ ἄν τις καὶ ἀπογράψασθαι, 
καὶ ἀντιγράψασϑαι, καὶ ἐνσημήνασϑαι. Ὀνόματα δὲ 
τῶν ἐκ δικαστηρίου καὶ τὸ μεσεγγυῆσαι, ἐμεσεγγύη- 95 
ὅαν, ἐν μεσεγγυήματι ἐποιήσασϑε" μεσέγγυον τὴν μεί- 
ρακα καταϑέσϑαι ᾿Δριστοφάνης λέγει. καὶ μεσεγγύημα 
μὲν εἴρηκε Ξενοφῶν, μεσεγγυήματα δὲ Ὕπερίδης, 
καὶ μεσεγγυησαμένη Ζ΄ημοσθϑένης. Ἔστι δέ τις καὶ λῆ-. 
ξις δίκης, καὶ δίκην λαχεῖν, καὶ ἐνστήσασϑαι, ἐνεγκεῖν, 80 
ἐπαγαγεῖν, συστήσασϑαι, καὶ διαλύσασϑαν δίκην. 

29*zai δίκης μὲν λῆξις εἴη ἂν ὁ νῦν καλούμενος τύ- 

πος. τὸ δὲ ἰδιωτικῶς, ἀμφισβήτημα. ἀνεκρίνοντο δὲ 
τὰς λήξεις οἱ ἄρχοντες. γραφῆς δὲ, ἐπὶ τῶν δημοσίων . 
ἀδικημάτων, ὅπερ ἂν εἴη ἡ νῦν ἐγγραφὴ, ὥσπερ εἰ- 85 
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“πεῖν, ἐγγράψασθαι,. ἀποϑέσϑαι γραφὴν, ἀπενεγκεῖν, 
ἀπενέγχασϑαι, ἐπενεγχεῖν, ἐπαναγαγεῖν, ἀπαγγεῖλαι. 
ἀποθέμενος, ἀπενεγχὼν, ἀπαγγείλας, ἀπενέγκας, ἐπα- 
ναγαγὼν, ἐπενεγκάμενος, γραψάμενος. κοινῇ δὲ ταῦτα 
πάντα φαίης ἂν ἐγκλήματα, *xol ὡς Πλάτων, ἐπικλή- 80 
ματα. καὶ ἐγκαλεῖν, καὶ ἐπικαλεῖν. κατηγορία δ᾽ àv. 
εἴη ταυτὸ τοῦτο καὶ αἰτία. καὶ ὡς Πλάτων, αἰτιάσεις, 
«καὶ διώξεις. κατηγορεῖν, αἰτιάσασϑαι, διώκειν. καὶ εὐ- 
ϑύνειν δὲ, καὶ εὐθύνας. τῶν δὲ ἐκ δικαστηρίου ὀνο- 

τομάτων καὶ τὸ συχοφαντεῖν, ἐργολαβεῖν, ἐνεργολαβεὶῖν, 
ἐπηρεάξειν, ἐνεπηρεάζειν, καταψεύδεσθαι, καταψευδο- 
“μαρτυρεῖν. Ζημοσϑένης γὰρ ἔφη, καταψευδομαρτυ- 
ρεῖσϑαι. * Ὑπερίδης. δὲ ἐπισυχοφαντεῖν ἔφη, καὶ τὸ 81 
πρᾶγμα, συκοφαντία, ἐπηρεασμὸς, ἐπήρεια, ψευδολο- 

τ5γία, ψευδομαρτυρία. Κρατῖνος δὲ καὶ ψευδομαρτύ- ᾿ 
ριον εἴρηκε. καὶ τὸ ὄνομα, συκοφάντης, καὶ ἐργολα- 
àv, καὶ ἐπηρεάξων, καὶ ὁ τὰ ψευδῆ μαρτυρῶν, ἢ 
“καταμαρτυρῶν, τάχα δὲ καὶ πολυπραγμονῶν, ἀντὶ 
ὀνομάτων φαύλων ὄντων μετοχαί. Καὶ ἰδιωτικὰ μὲν 

90 δικῶν ὀνόματα, αἰχίας, κακηγορίας, βλάβης, παρακατα- 
ϑήχης., ἀποπομπῆς, καὶ ὡς “υσίας;, ἀποπέμψεως, χα- 
«κώσεως, χλοπῆς, χρέους, συμβολαίων, συνθηκῶν παρα- 

βάσεως, διαδικασίας, καὶ ἐπιδικασίας, μισϑώσεως οἴχου, 
ἐπιτροπῆς, ἀχαριστίας, σίτου, καρποῦ, ἐνοικίου, ἀδὲι- 

,$5xíov, φορᾶς ἀφανοῦς, μεϑημερινῆς, ἀμφισβητήσεως, 

“παρακαταβολὴ, διαμαρτυρία, ᾿ἐπίσχηψις. ᾿᾿ἀμφισβήτη- 82 
σις μὲν, ὅστις ἀμφισβητοῖ κλήρου κατὰ γένος, ὡς οὐκ 
ὄντος. υἱοῦ τῷ τεϑυνξῶτι. Παρακαταβολὴ δὲ, ὅστις 
ἀντιλέγοι, ὡς αὐτὸς δικαιότερος ὧν ἔχειν τὸν κλῆρον 

.80 ἐξ ἀγχιστείας, ἢ διαθηκῶν. παρακατέβαλε δὲ τῆς οὐ- 
᾿ς σίας τὸ δέκατον, Og προσεισοίσων, ἂν ἡττηθῇ. zha- 

μαρτυρία δὲ, ὅστις διαμαρτύροιτο μὴ ἐπίδικον εἶναι 

τὸν χλῆρον, ὡς ὄντος υἱοῦ. "᾿Ἐπίσκηψις δὲ, εἴ τις τὴν 88 

| διαμαρτυρίαν ὡς ψευδῆ αἰτιῷτο. Ἰσαῖος δὲ, καὶ τὸ 
; 35 ἐπὶ. φόνῳ προειπεῖν, εἰς ἄρειον πάγον ἐπισκῆψαι ἔφη, 

εἰς ἄρειον πάγον αὐτῷ ἐπέσχημμαι. ᾿ἀντιγραφὴ δὲ 
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ἐχαλεῖτο ἐπὶ τῶν κατὰ γένος ἀμφισβητούντων. Τὰς 
δὲ ἐπὶ τῷ σίτῳ δίκας ἐν ᾿Θιδείῳ ἐδίκαζον. σῖτος δέ 

ἐστιν αἵ ὀφειλόμεναι τροφαί. ἦν δὲ δίκη καὶ εἰς ἐμ- 
φανῶν κατάστασιν χαλουμένη, ὁπότε τις ἐγγυήσαιτο 
ἢ αὐτόν τινα, ἢ τὰ χρήματα, οἷον τὰ κλοπαῖα, ἃ καὶ 5 

84 κλέμματα, καὶ κλοπιμαῖα, καὶ φώρια. "παρὰ δὲ Πλά- 
vOv, καὶ κλεμμάδια. Σόλων μέντοι τὸ χλέμμα ἐν 
τοῖς νόμοις ὠνόμασε κλέπος. τὸν δὲ χλέπτην εἴποις 
ἂν καὶ κλεπτίστατον, ὡς Εὔπολις. Φερεχράτης δ᾽ εἴ- 
ρηχε καὶ κλεπτίδης. Ἢ δὲ βεβαιώσεως δίκη, ὁπότ᾽ vio 
τις πριάμενος οἰκίαν, ἢ χωρίον, ἀμφισβητοῦντός τι- 
vog, ἀνάγῃ ἐπὶ τὸν πρατῆρα. τὸν δὲ πρόσήκχεν ps- 
βαιοῦν, ἢ μὴ βεβαιοῦντα ὑπεύϑυνον εἶναι “τῆς βε- 

55 βαιώσεως. “εἰ δὲ ὁ ἀνάγων ἐπὶ τὸν πρατῆρα ἡττη- 
θείη, τὸ μὲν ἀμφισβητηϑὲν τοῦ κρατήσαντος ἐγίγνε- 15 
το ὁ δὲ ἡττηϑεὶς τὴν τιμὴν παρὰ τοῦ συκοφαντή- 
σαντος ἐκομίζετο. ᾿Δποστασίου δὲ δίχη, χατὰ τῶν 
ἀφισταμένων ἀπελευϑέρων. ᾿Δπροστασίου δὲ, κατὰ 
τῶν οὐ νεμόντων προστάτην μετοίχων. ἀλλ᾽ αὐτὴ μὲν 
δημοσία, ὥσπερ καὶ ἡ τῆς ἐπιτροπῆς. ἐξῆν γὰρ τῷ 20 
βουλομένῳ γράφεσϑαι τὸν ἐπίτροπον, ὑπὲρ τῶν ἀδι- 

βοκουμένων ὀρφανῶν. * Magrvole δὲ καλεῖται, ὅταν tts . 
αὐτὸς ἰδὼν μαρτυρῇ. ᾿Εχμαρτυρία δὲ, ὅταν τις παρὰ 
τοῦ ἰδόντος ἀκοῦσαι λέγῃ. Κατὰ τῶν μὲν ψευδῆ 
μαρτυρούντων, δίκη ψευδομαρτυριῶν, ὃ καὶ ἐπισκή- 95 
ψασϑαι ψευδομαρτυριῶν ἐλέγετο. Δειπομαρτυρίου δὲ, 
κατὰ τῶν ἰδόντων μὲν, καὶ μαρτυρήσειν ὁμολογησάν- 
τῶν, ἐν δὲ τῷ καιρῷ τὴν μαρτυρίαν ἐκλειπόντων. 
Τὸν δὲ οὐ βουλόμενον μαρτυρεῖν ἐκλήτευον, ἀνάγχην 

ογτοῦ μαρτυρῆσαι προστιϑέντες. " ἔδει δὲ αὐτὸν ἢ μαρ- 80 
τυρεῖν, ἢ ἐξομόσασϑαι, ὡς οὐκ εἰδείη, 7 μὴ παρείη, 
ἢ χιλίας ἀποτίνειν. Κλητεύεσϑαι μὲν οὖν ἔστι τὸ κα- 
λεῖσϑαν εἰς μαρτυρίαν. ἐκκλητεύεσθϑαι δὲ, τὸ δίχην 
ὀφείλειν, ἐπὶ τῷ τὰς χιλίας καταβαλεῖν. Ζυσίας δὲ ᾿ 
χακοτεχνίου δίκην φησὶν εἶναι. καὶ μὴν καὶ ἐρανικαὶ 85 
δίκαι, καὶ νόμος ἐρανικὸς, καὶ κοινὸν ἐρανιστῶν. ἦν 
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δέ τις καὶ παράστασις, ἐπωβελία, πρυτανεῖα, παρα- 
καταβολή. "Τὰ μὲν πρυτανεῖα ὡρισμένα, 0 τι ἔδει 88. 
καταβαλεῖν πρὸ τῆς δίκης τὸν διώκοντα καὶ τὸν διω- 
κόμενον. εἰ δὲ μὴ, διέγραφον τὴν δίκην oí. εἰσαγωγεῖς. 
50 δὲ ἡττηϑεὶς ἀπεδίδου τὸ παρ᾽ ἀμφοτέρων δοϑέν. 

᾿ ἐλάμβανον δὲ αὐτὸ οἱ δικασταί. καὶ οἱ μὲν ἀπὸ ἑκατὸν 
δραχμῶν ἄχρι χιλίων δικαξόμενοι τρεῖς δραχμὰς κατε- 
τίϑεντο" oL δὲ ἀπὸ χιλίων μέχρι μυρίων, τριάκοντα. 
οἱ δὲ οἴονται πρυτανεῖα εἶναι τὸ ἐπιδέκατον τοῦ τι- 

1ομήματος" κατατίϑεσθαι δ᾽ αὐτὸ τοὺς γραψαμένους 
ἐπὶ μισϑοδοσίᾳ τῶν δικαστῶν. " Παρακαταβολὴ δ᾽ ἦν 89 
ἐπὶ μὲν τῶν πρὸς τὸ δημόσιον ἀμφισβητημάτων, τὸ 
πέμπτον. ἐπὶ δὲ τῶν ἰδιωτικῶν, τὸ δέκατον. Ἐπωβε- 
λία δ᾽ ἦν τὸ ἕκτον τοῦ τιμήματος μέρος, ὃ ὄφειλεν 

15 ὁ αἱρεϑείς. ὠνόμασται δὲ ὅτι ὀβολὸς ἦν τὸ ἕχτον 
τῆς δραχμῆς. Ἡ δὲ παράστασις δραχμὴ ἦν, ἣν ὃ 
διώχων παρὰ διαιτητῇ προσεισέφερεν᾽ ἀφ᾽ ἧς ἴσως 
καὶ Πλάτων παραστήσασθαι εἰς κρίσιν εἴρηκεν, ὃ 
προσχαλέσασϑαν οἵ ῥήτορες. * Γραφαὶ δὲ, φόνου καὶ 40 

φοτραύματος ἐκ προνοίας, καὶ πυρκαϊᾶς, καὶ φαρμάκων, 
καὶ μοιχείας, ὕβρεως, ἱεροσυλίας, ἀσεβείας, προδοσίας, 
δώρων, δεκασμοῦ, λειποστρατίου, λειποταξίου, ἀστρα- 

τείας, λειποναυτίου, ἀναυμαχίου, τοῦ ῥῖψαι τὴν ἀσπί- 
δα, ἀφ᾽ οὗ ῥίψασπις Κλεώνυμος, ἀγαμίου" παρὰ δὲ 

95 Δαχεδαιμονίοις, καὶ ὀψιγαμίου, καὶ κακογαμίου" ἀρ- 
γίας, ἑταιρήσεως, ψευδεγγραφῆς, ψευδοκλητείας, ξε- 
γίας, δωροξενίας, παρανόμων, δοκιμασίας, εὐϑύνης, 
παραπρεσβείας, προβολῆς, "φάσις, ἔνδειξις, ἀπαγωγὴ, 41 

—. ἐφηγεῖσϑαι, ἀνδρολήψιον, εἰσαγγελία. Ταύτας τὰς δί- 
80χας, ἢ ὅσαι τοιαῦται (ἐκαλοῦντο. γὰρ «i γραφαὶ καὶ 

δίχαι, οὐ μέντοι καὶ αἵ δίκαι γραφαὶ) ἐξῆν τῷ βου- 
λομένῳ γράφεσϑαι. καὶ ἐκ πασῶν τούτων ὁ μὴ μετα- 
λαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων προσωφλίσκα- 
vs χιλίας. Ὃ δὲ τῆς ἀσεβείας γραψάμενος καὶ οὐχ 

85 ἑλὼν ἐθανατοῦτο. * Καὶ τῆς μὲν ὕβρεως τὸ τίμημα 
οὐχ ἦν τοῦ παϑόντος, ἀλλὰ δημόσιον, δώρων δὲ κα- 
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πὰ τοῦ ἐπὶ δώροις δικάσαντος ἦν ἡ γραφή" δεκαδμοῦ᾽ 
δὲ κατὰ ToU διαφϑείραντος" καὶ ὃ μὲν δεκάξεσθαι, 
ὁ δὲ δεκάξειν ἐλέγετο. Τῆς δὲ ἀργίας, ἐπὶ μὲν Ζρά- 
κοντος ἀτιμία ἦν τὸ τίμημα" ἐπὶ δὲ Σόλωνος, εἰ τρίς 
τις ἁλῴη, ἠτιμοῦτο. Δειποναυτίου μὲν ἔχρίνετο ὃ 5 
τὴν ναῦν ἐκλείπων, ὥσπερ ὃ τὴν τάξιν, λειποταξίου. 

48" Δναυμαχίου δὲ ὁ τὴν ναῦν μὴ λιπὼν, μὴ μέντοι 
ναυμαχήσας. ἑταιρήσεως δ᾽ ἦν ἡ γραφὴ, καὶ δοχιμα-. 
σία, καὶ ἐπαγγελία. καὶ ταῦτα τῆς κατὰ τῶν ἡταιρη- 
κότων κατηγορίας τὰ ὀνόματα. Ψευδεγγραφῆς δ᾽ ἦν 10 
δίχη κατὰ τῶν ὡς ὀφείλοντάς τινας ἐνδειξαμένων, εἰ - 
ψευδῶς σεσυκοφαντηκότες ἁλῴεν. χατὰ δὲ τούτου ἦν 

44 χαὶ ἐπιβουλεύσεως γραφή. * Ψευδοχλητείας δὲ κατὰ 
τῶν οὐ δικαίως κεκλητευκότων. Ζωροξενίας δὲ, εἴ 
τις ξενίας κρινόμενος δῶρα δοὺς ἀποφύγοι. Παρα- 15 
φόμων δὲ, εἴ τις ψήφισμα γράφοι, ἢ νόμον παράνο- 
μον. ὑπομοσάμενος γάρ τις τὸ γραφὲν, οὗ ἡ κατήγο- 
ola ὑπωμοσία ἐκαλεῖτο, διήλεγχεν ὅτι ἐστὶ παράνομον, 
ἢ ἄδικον, ἢ ἀσύμφορον. 4οκιμασία δὲ τοῖς" ἄρχου- i 
όιν ἐπηγγείλετο, καὶ τοῖς χληρωτοῖς καὶ τοῖς αἷρε- 20 

45t0ic, εἴτ᾽ ἐπιτήδειοι εἰσὶν ἄρχειν εἴτε καὶ μή" "καὶ 
τοῖς δημαγωγοῖς, εἰ ἡταιρηκότες εἶεν, ἢ τὰ πατρῷα 
χατεδηδοκχότες, ἢ τοὺς γονέας κεχαχωκότες, ἢ ἄλλως κα- 

κῶς βεβιωκότες, ἀτίμους αὐτοὺς ἐχρῆν εἶναι, καὶ μὴ 
λέγειν. Εὐθϑύνη δὲ κατὰ τῶν ἀρξάντων, ἢ πρεσβευ- 95 
éüvrov. ἦν μὲν περὶ χρημάτων πρὸς τοὺς εὐθϑύνους 
καὶ λογιστάς. oí δ᾽ ἦσαν δέκα. ἦν δὲ περὶ ἀδικημά- 

τῶν πρὸς δικαστάς. Ἢ δὲ εὐθύνη χρόνον εἶχεν ὥρι: 
466u£vov, u:9' ὃν οὐκ Ev ἐξὸν ἦν ἐγκαλεῖν. "ἰδίως δὲ 
ἡ κατὰ τῶν πρεσβευτῶν γραφὴ παραπρεσβείας ἐλέ- 36 
γετο. Προβολὴ δὲ, ἡ κλῆσις εἰς δίκην κατὰ τῶν κα- 
κόνως πρὸς τὸν δῆμον διαχειμένων. προβολαὶ δὲ γί- 
γνονται τοῦ δήμον ψηφισαμένου καὶ τῶν εὐνουστά- 
τῶν τῇ πόλει, ὡς “υσίας iv τῷ κατὰ Θεοσδοτίδου πε- 
οἱ ἀμφοῖν. προβολαὶ δὲ ἦσαν καὶ αἱ τῆς συχοφαντίας 85 
γραφαὶ, Zvolag ἐν τῷ πρὸς Ἱπποχράτην αἰχίας. ἐγί: 
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vovró δὲ κοῦ περὶ τῶν ἐξυβρισάντων, ἢ αδικησάντων, 
ἢ ἀσεβησάντων περὶ τὰς ἑορτὰς, ὡς ἡ κατὰ Μειδίου 
argofoia. * Φάσις δὲ ἦν τὸ φαίνειν τοὺς περὶ τὰ μέ- 47 
ταλλὰ ἀδικοῦντας, ἢ περὶ τὸ ἐμπόριον χακουργοῦν- 
τας, ἢ περὶ τὰ τέλη ἢ τῶν δημοσίων τι νενοσφισμέ- 
wovg, ἢ συχοφαντοῦντας., ἢ περὶ τοὺς ὀρφανοὺς ἐξα- 
“μαρτάνοντας. ἐφαίνοντο δὲ πρὸς τὸν ἄρχοντα. xot- 
νῶς δὲ φάσεις ἐκαλοῦντο πᾶσαι ei μηνύσεις τῶν λαν- 
ϑανόντων ἀδικημάτων. ἐδίδοσαν δὲ ἐν γραμματείῳ 

τογράψαντες τὴν φάσιν, τά 9' ἑκυτῶν, καὶ τὰ τοῦ πρι- 

ψομένου ὀνόματα προσγράψαντες, καὶ τίμημα ἐπιγρα- 
ψάμενοι. "ὁ δὲ ἄρχων παρεδίδου τὴν κρίσιν δικαστη- 48 
Qoo. καὶ τὸ μὲν τιμηϑὲν ἐγίγνετο τῶν ἀδικουμένων, 
εἶ xci ἄλλος ὑπὲρ αὐτῶν φήνειεν. ὃ δὲ μὴ μεταλα- 

τοβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων τὴν ἐπωβελίαν 
προσωφλίόσκανε. ἦν δὲ ἕχτον τοῦ τιμήματος, ὡς - 
Ἰσαῖος ἐν τῷ πρὸς Εὐκλείδην περὶ χωρίου. εἰσήγετο 
δὲ τὰ μὲν ἐντὸς χιλίων εἰς ἕνα καὶ διαχοσίους, τὰ 
δὲ ὑπὲρ χιλίας εἰς ἕνα καὶ τετρακοσίους. ᾿" ἔδει δὲ 49 

ϑοκαὶ χλητῆρας προσεπιγράφεσϑαι τὸν φαίνοντα, εἰ εἰ- 
σὶ μάρτυρες. "Evósug δὲ ἦν πρὸς τὸν ἄρχοντα, ὅμο- 
λογουμένου ἀδικήματος, οὐ κρίσεως, ἀλλὰ τιμωρίας 
δεομένου. ὁ δὲ ἐνδεικνύμενος ἐν γραμματείῳ πρὸς 
τὸν ἄρχοντα τὴν ἔνδειξιν ἀποφέρει, ἵνα ὑπεύϑυνος ἡ 

 B5vüjg ψευδοῦς ἐνδείξεως. καὶ αὕτη μὲν γίγνεται περὶ 
τῶν οὐ παρόντων. Ἢ δὲ ἀπαγωγὴ, ὅταν τις ὅν ἐστιν. 

. ἐνδείξασθαι μὴ παρόντα, τοῦτον παρόντα ἐπ᾽ αὐτο- 
φώρῳ λαβὼν ἀπάγῃ. "ὁ δὲ κίνδυνος ἐν χιλίαις. μά- 50 

᾿ς Ἄιστα δὲ τοὺς ὀφείλοντας τῷ δημοσίῳ ἐνεδείκνυσαν, - 
. S04 τοὺς κατιόντας ὅποι μὴ ἔξεστιν, ἢ τοὺς ἀνδροφό- 

ψους. ἐφηγεῖσθαι δέ ἐδτιν, ὅταν τις Óv ἀσϑένειαν 
ἀπάγειν οὐ ϑαῤῥῶν, ἐπάγῃ τὸν ἄρχοντα ἐπ᾽ οἰκίαν 
οὗ τις τούτων ἀποκρύπτεται. ᾿ἀνδρολήψιον δὲ, ὅταν 
τις τοὺς ἀνδροφόνους καταφυγόντας ὥς τίνας ἀπαι- 

βατῶν, μὴ λαμβάνῃ, ἔξεστιν iz τῶν οὐκ ἐχδιδόντων 
ἄχρι τῶν τριῶν ἀπαγαγεῖν. "ὁ δὲ ἀδίκως ἀνδροληψίᾳ δ1 



128 ΨΗΙ...88.. 

κεχρημένος , οὐχ ἀνεύϑυνος ἦν . Ἢ δ᾽ εἰσαγγελία τέ- 

ταται ἐπὶ τῶν ἀγράφων Ügsdlm: ἀδικημάτων, κα- 
τὰ τὸν νόμον τὸν εἰσαγγελτικόν" ἀμφοτέρως γὰρ λέ- 
γουσιν, ὡς λέγει περὶ ὧν οὐκ εἰσὶ νόμοι" ἀδικῶν δὲ 
τις ἁλίσκεται, ἢ ἄρχων, ἢ ῥήτωρ, εἰς τὴν βουλὴν siG-5 
ἀγγελία δίδοται κατ᾽ αὐτοῦ, κἂν μὲν μέτρια ἀδικεῖν 
δοχῇ; ἡ βουλὴ ποιεῖται ξημίας ἐπιβολήν" ἂν δὲ μεί- 

52 ζω, παραδίδωσι δικαστηρίῳ. "τὸ δὲ τίμημα, ὅ τι χρὴ 
παϑεῖν ἢ ἀποτῖσαι" ἐγίγνοντο. δὲ καὶ εἰσαγγελίαν κα- 
τὰ τῶν χαταλυόντων τὸν δῆμον ῥητόρων, ἢ μὴ τὰ 10 
ἄριστα τῷ δήμῳ λεγόντων, ἢ πρὸς τοὺς πολεμίους 
ἄνευ τοῦ πεμφϑῆναι ἀπελθόντων, ἢ προδόντων 
φρούριον, ἢ στρατιὰν, ἢ ναῦς, ὡς Θεόφραόστος ἐν 
τῷ περὶ Νόμων. ὅτι δὲ ὁ εἰσαγγείλας καὶ οὐχ ἑλῶν 
ἀξήμιος ἦν, Ὑπερίδης ἐν τῷ ὑπὲρ “υχόφρονός φησὶ. 15 

58" χαίτον ys ὁ Θεόφραστος τοὺς μὲν ἄλλας γραφὰς 
γραψαμένους χιλίας τ᾽ ὀφλισχάνειν, εἰ τοῦ πέμπτου 
τῶν ψήφων μὴ καταλάβοιεν, καὶ προσατιμοῦσϑαι" 
τοὺς δὲ εἰσαγγέλλοντας μὴ ἀτιμοῦσϑαι μὲν, ὄφλειν δὲ 
τὰς χιλίας. ἔοικε δὲ τοῦτο διὰ τοὺς ῥᾳδίως εἰσαγγέλ- 30 
λοντας ὕστερον προσγεγράφϑαι. Ζημοσϑένης δὲ ἐν 
τῷ κατὰ Μέδοντος, καὶ κατὰ τῶν μὴ προσηκόντων 
τῇ ἐπικλήρῳ συνοικούντων γίγνεσθαι τὰς εἰσαγγε- 
λίας λέγει. χίλιοι δὲ κατὰ μὲν τὸν Σόλωνα τὰς εἶσα)γ- | 

γελίας hips κατὰ δὲ τὸν Φαληρέα, καὶ πρὸς πεν- 35 

Βάταχόσιοι.  * ἀγραφίου δὲ κατηγοροῦνται, οἵτινες ἂν 
ἑαυτοὺς ἐξαλείφωσι. καὶ ἀλογίου δὲ δίκη ἦν κατὰ 
τῶν οὐκ ἀποδιδόντων λογισμοὺς, ὧν ἂν διαχειρίσω- 
σιν. Ἔστι δὲ ἐκ τῶν δικαστιχῶν ὀνομάτων, προομο- 
σία, ἀντωμοσία, διωμοσία, ἐξομοσία, ἀπωμοσία, ὑπω-80 
μοσία, παραγραφὴ, ἀντιλαχεῖν, ἐξούλης δίκη, μὴ οὖσα 
δίκη, ἐρήμην ὄφλειν, ἐνεπισχήψασθϑαι, πρόσκλησις, 
ἔφεσις, ἔκκλητοι δίκαι, ἀπὸ συμβόλων δικάξεσϑαι, 

55 ἐμπορικαὶ δίχαι, ἀτίμητος δίκη, διαψήφισις. * Ilooo- 
μοσία μὲν, ὅρκος, ὃν ὁ κατήγορος προομνύει, ἦ μὴνϑ5 ἡ 

ἀληϑῆ κατηγορεῖν. ᾿Αντωμοσία δὲ, ὅρκος, ὃν. ὁ κατη- 



VIIL δ6. 129 

γορούμενος ᾿ἀντομνύει, ἦ μὴν μὴ ἀδικεῖν. ““ωμοσίᾳ 
δὲ, ὁ παρ᾽ ἑκατέρου ὅρκος. Ἐξομοσία δὲ, ὅταν "ug ἢ 
πρεσβευτὴς aígt9], 3 ἐπ᾿ ἄλλην τινὰ δημοσίαν ὑπη- 
ρεσίαν ἀῤῥωστεῖν ἢ ἀδυνατεῖν φάσχων ἐξομνύηται 

δαὐτὸς, ἢ δι᾽ ἑτέρου. ἐξώμνυντο δὲ καὶ οἵ κληθέντες 

μάρτυρες, εἰ φάσχοιεν μηδὲν ἐπίστασϑαι τούτων, εἰς 
ἃ προκαλοῦνται. "Ἢ δ᾽ ἀπωμοσία ἐγίγνετο παρὰ τῶν 5G 
ἀντιλεγόντων πρὸς τοὺς ἐξομνυμένους, ἐπὶ προφάσει 
ἀῤῥωστίας, ἢ ἀπουσίας. συνισταμένης δὲ περὶ τούτου 

τοδίκης, τὸ παρὰ τοῦ κρίνοντος ἔργον ἀπωμοσία κα- 
λεῖται. Ὑπωμοσία δέ ἐστιν, ὅταν wg ἢ ψήφισμα, ἢ 
νόμον γράφοντα γράψηται ὡς ἀνεπιτήδειον. τοῦτο 
γὰρ ὑπομόσασϑαι λέγουσι. καὶ οὐχ ἦν μετὰ τὴν ὑπω- 
μοσίαν τὸ. «γραφὲν, πρὶν κριϑῆναι, κύριον. "Παραγρα; 51 

1597 δ᾽ ἦν ἡ αὐτὴ, χαὶ παραμαρτυρία, 0 ὕταν τις μὴ εἰσ- 
αγώγιμον. εἶναι λέγῃ τὴν δίκην, 7 ὡς χεκριμένος, 
ἢ ὡς ἀφειμένος, ἢ ὡς τῶν. χρόνων ἐξηκόντων, ἐν οἷς 
ἔδει κρίνεσθαι" οἷον οὐκ εἰσαγγελίας, ἀλλὰ παρανό- 
μῶν, οὐ δημοσίᾳ, ἀλλὰ ἰδίᾳ" ἢ ὡς παρὰ τούτοις κρί- 

φονεσϑαν δέον᾽ οἷον οὐκ iv "Apsio πάγῳ, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
Παλλαδίῳ. άγραπτος δὲ δίκη, ἐχαλεῖτο ἡ ὑπὸ τῆς πα- 
φαγραφῆς ἀναιρεϑεῖσα. καὶ διαγραφεῖσα. ᾿Ἄντιγρα- 58 
φὴ δὲ, ὅταν τις κρινόμενος ἀντικατηγορῇ. καὶ ἡ πα- 
φαγραφὴ δὲ ἀντιγραφῇ ἔοικε" διὸ καὶ πφοεισέρχεται. 

250 δ᾽ ἀντιγραψάμενος μὴ πρατήσας. τὴν ἐπωβελίαν 

προσωφλίσκανε. τίϑενται δὲ τὸ τῆς ἀντιγραφῆς ὄνο- 
μα καὶ κατὰ τῶν ἀπαντώντων πρὸς τὰς γραφάς. καί 
ἐστι πρὸς τὴν γραφὴν τὸ τοῦ φεύγοντος γράμμα, 

 ἀντιγραφή" οἷον, τὰ ψευδῆ μου κατεμαρτύρησε Στέ- 
᾿βόφανος, γράψας τὰ ἐν τῷ γραμματείῳ. *H δὲ τῆς 59 

| ἐξούλης δίκη, γίγνεται, ὅταν τις τὸν ix δημοσίου πριά- 
μενον μὴ ἐᾷ καρποῦσϑαι ἃ ἐπρίατο, ἢ τὸν νιχήσαν- 
TX 4 ἐνίκησεν,. ἀλλ᾽ ἢ ἔχοντα ἐκβάλλῃ, ἢ σχεῖν κω- 
λύσῃ, ἢ 3j αὐτὸς ὁ ὄφλων, ἢ, ἄλλος ὑπὲρ αὐτοῦ. καὶ 

|s5ujv εἰ ó μὲν ὡς i ἐωνημένος ἀμφισβητεῖ χτήματος, ὃ 9 
δὲ dg ὑποϑήκην ἔχων, ἐξούλης ἡ δίκη. "'H δὲ μὴρο 
Pollux Vol. II. I 
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οὖσα Ólxy οὕτως dvoud£éro, ὁπόταν tig παρὰ διαι: 
τηταῖς παραγραψάμενος, “καὶ ὑπομοσάμενος νόσον, 
ἢ ἀποδημίαν, εἰς τὴν κυρίαν οὐκ ὀφθεὶς, ἢ μὴ ἀπαν- 
τήσας, ἐρήμην ὄφλῃ, ἐξῆν ἐντὸς δέχα ἡμερῶν τὴν μὴ 
οὖσαν ἀντιγράφειν. καὶ ἡ ἐρήμη ἐλύετο, ὡς. ἐξ do- -5 
χῆς ἐλθεῖν ἐπὶ διαιτητήν" εἰ δὲ μὴ ἕλῃ τὴν μὴ οὖ- 
σαν, ὀμύσας μὴ ἑχὼν ἐχλιπεῖν τὴν δίαιταν, κύρια τὰ 
διαιτηϑέντα ἐγίγνετο" ὅϑεν ἐγγυητὰς καθίστασαν τοῦ 

61 ἐκτίσματος. " AvriAaysiv δὲ δίκην ἐξῆν, ὁπότε τις μὴ 

6 

68 

G4 imwitlugvou, ὅσου ἐπιγέγραπται. "Διαψήφισις δὲ ἦν 

παρὼν ἐν δικαστηρίῳ κατακηρυχϑεὶς, καὶ μὴ ὑπα-το 
κούων, ἐρήμην ὄφλῃ. ἀντιλαχεῖν δὲ ἐντὸς δύο μη-. 
γῶν ὑπῆρχεν. εἰ δὲ μὴ τοῦτο δχοίη, τὸ ἐγγεγραμμέ- 
vov ὦφλε καὶ ἄτιμος ἦν. Ἐνεπισχήψασϑαι δὲ ἦν, 
ὁπότε τις ἐν τοῖς δημευϑεῖσιν ἑαυτῷ τι ὀφείλεσθαι ἢ — — 
προσήκειν λέγῃ. καὶ τὸ πρᾶγμα, ἐνεπίσκημμα ἐκαλεῖτο. 16 | 

2* Πρόσκλησις δὲ ἐστιν ἐπὶ τῶν ἀμφισβητούντων κλή- 
ρου, ἢ ἐπικλήρου" ὁ γὰρ ἀμφισβητῶν προσκαλεῖται | 
τὸν ἐπιδεδικασμένον πρὸς τὸν ἄρχοντα" εἰ δὲ μὴ — 
προσκαλέσοιτο, ἀτελὴς ἡ δίχη" αὗται δὲ ἐλέγοντο. 
ἀπρόσκλητοι δίκαι. Πρύκλησις δὲ ἔστι λύσις τῆς δί- 90 
χης ἐπὶ τινὶ ὡῤισμένῳ ὅρκῳ, ἢ μαρτυρίᾳ, ἢ βασάνῳ, 
ἢ ἄλλῳ τινὶ τοιούτῳ. Ἔφεσις δέ ἐστιν, ὅτάν τις ἀπὸ 

διαιτητῶν, ἢ ἀρχόντων, ἢ δημοτῶν, ἐπὶ δικαστὴν 
ἐφῇ" ἢ ἀπὸ βουλῆς ἐπὶ δῆμον, ἢ ἀπὸ δήμου ἐπὶ 9. — 

καστήριον, ἢ ἀπὸ δικαστῶν ἐπὶ ξενικὸν δικαστήριον" 95 : 
8. Ἐ ξφέσιμος δὲ ὠνομάξετο ἡ δίκη" αὗται δὲ καὶ ἔχκλη- 
τοι δίκαι ἐκαλοῦντο" τὸ δὲ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ 
τῶν ἐφέσεων, ὅπερ οἵ νῦν παραβόλιον καλοῦσι, πα- 
άβολον ᾿Δριστοτέλης λέγει. ᾿μπορικαὶ δὲ καὶ ἔμμη- 
voi, «i τῶν ἐμπόρων ἢ τῶν περὶ ἐμπορίου. "4x0 συμ- 80 
᾿βόλων δὲ, ὅτε oí σύμμαχοι ἐδικάξοντο. ᾿Δτίμητος δὲ 
δίκη, ἣν οὐκ ἔστιν ὑποτιμήσασϑαι, ἀλλὰ τοσούτου. 

τὸ τοὺς δημότας τὴν gov ὑπὲρ τῶν παρεγγεγρά- 
φϑαι δοκούντων ἐνεγκεῖν. προσϑετέον δὲ τοῖς εἰρῆ- 85 
μένοις καὶ τάδε" δίαιτα, διαιτητὴς, συνδιαιτητὴς, ὡς 
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“4ημοσϑένης. διαιτᾶν, διαιτᾶσθαι, διήτησεν, δεδιῃτη- 
μένον, χατεδιητηδεν, ἀποδεδιῃτημένῃ, διαιτήσιμον, ὡς 
Ἰσαῖος. κατεδιῃτησάμην, ὡς “υσίας ἐπὶ τοῦ ἑλόντος 
ἐν τῇ ἢ διαίτῃ. 

ug ΑΕ 442 PON 

“Περὶ δόρατος ἐπιφορᾶς καὶ κήδους καὶ τῶν περὶ 
αὐτό" περὶ προαγορεύσεως καὶ κατηγόρου καὶ τῶν 

| προσφόρων τῇ κατηγορίᾳ. 

᾿“όρυ ἐπὶ τῇ ἐκφορᾷ ἐπὶ τῶν βιαίως ἀποθανόν- 
ιοτῶν ἐπεφέρετο. καὶ ai προϑέσεις δὲ διὰ τοῦτο ἐγίγ- 

vovto , ὡς ὁρῷτο ὃ νεχρὸς, μή τι βιαίως irt d 
κῆδος, τὸ πένϑος. «wi oi ἐπὶ τὴν οἰχίαν τοῦ πεν- 
ϑ)οῦντος. ἀφικνούμενοι ἐξιόντες πρλϑοίρονδε ὕδατι 

περιῤῥαινόμενοι. τὸ δὲ προὔκειτο iv. ἀγγείῳ χεραμέῳ, 

| 65 

1οσἐξ ἄλλης οἰκίας κεκομισμένον. "τὸ δὲ ὄστρακον ixa-66 
λεῖτο. ἀρδάνιον. ἡ δὲ ἐπὶ τῷ πένϑει σύνοδος . περί- 
Ouzvov: τῶν δὲ ἀγάμων λουτροφόρος τῷ μνήματι 
ἐφίστατο κόρη, ἀγγεῖον ἔχουσα ὑδροφόρον, ἢ ἢ ὑδρίαν, 
ἢ πρόχουν, ἢ κρωσσὸν, ἢ κάλπιν. τὴν δὲ ἐφισταμένην 

90 εἰχόνα, εἴτε λουτροφύρος εἴη, εἴτε ἄλλη τις, ἐπίστημα 
Ἰσαῖος κέκληκεν. εἴργοντο δὲ ἱερῶν καὶ ἀγορᾶς o£ 
iv κατηγορίᾳ φόνου ἄχρι κρίσεως. καὶ τοῦτο προα- 
γόρφευσις ἐκαλεῖτο. "λέγεται δὲ ὃ κατήγορος, καὶ διώ-67 
κῶν, ὃ κρίνων, ὁ κατηγορῶν, εὐθύνων, αἰτιώμενος, 

᾿φογραψάμένος. καὶ ἡ κατηγορία, δίωξις, εὐθύνη, αἰτία, 
: κρίσις, γραφὴ, ἐπαγγελία. Ἰσαῖος δὲ ἐπιδιώκειν λέγει 
τὸ πάλιν δικάξεσϑαι. ὁ δὲ: κατηγορούμενος, ἀρινόμε- 
γος, διωκόμενος. εὐθυνόμενος, ἀπολογούμενος, καὶ 

3 αἰτιασϑεὶς, ὁ ἐν αἰτίᾳ, γραφεὶς, φεύγων. καὶ φεύγειν, 
30 τὸ κρίνεσθαι, κατηγορεῖσθαι, ἀπολ ογεῖσϑαι, y γραφῆναι, 
ἐν αἰτίᾳ εἶναι. “καὶ ἐπὶ μὲν τοῦ κατηγοῤοῦντος &-Gg 
ποις ἂν, εἷλεν, ἤλεγξε, διήλεγξεν, ἀπέδειξεν, ἐξήλεγξε, 
παρέστησε τοῖς δικάξουσιν" ἐπὶ δὲ τοῦ ἀπολογουμέ- 
vov, ἀπελογήσατο, ἀπελύθη, ὡς 4vugóy: ἀπέφυγεν, 

86 ἀπελύσατο τ τὰς αἰτίας" κἀχεῖνος piv ἀπέφηνεν ὑπαί- 

ἐς ἐν. 
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τιον, ἐπόδινονὶ ὑπεύϑυνον, ἔνοχον, ὕποχον, ἠδικηκό- 
τα, κεκαχκουργηχύτα" ὃ δὲ ἑαυτὸν ὑπέδειξεν ἀνεύϑυ- 
νον, ἀναίτιον, ἀνυπαίτιὸον, σεσυχοφαντημένον, καϑα- 
ρὸν, ἔξω τῆς αἰτίας, ἀνεπίληπτον, ἀνεπίχλητον, ὡς 

69 Ξενοφῶν. "ἀφ᾽ οὗ τὸ ἀνεπικλήτοως Θουχυδίδης. 25-5 
μοσϑένῃς δὲ ἀνέγκλητος, «καὶ ἀνεγχλήτως.. ταῦτα. δὲ 

καὶ ἐπὶ τῶν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἐγκληϑέντων «ἀρμόττει. 
ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ ἄντικρυς ἐλεγχϑέντος εἰρήσεται, ἐπὶ 

αὐτῇ τῇ φωρᾷ, ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ, ἐπαυτοφώρως ἐλήφ- 
ϑη, κατεφωράϑη. ἐπὶ δὲ τοῦ ὑποπτευϑέντος, ἐξ ὑπο- 10 
γοίας, ἐξ ὑποψίας, εἰκότων, σημείων, τεκμηρίων, Gbu- 
βόλων. Τὰ δὲ τιμήματὰ, ξημία, φυγὴ, ἀτιμία, $évà- —. 

οτος. δεσμὸς, στίγματα, στήλη. * Kol ἀπὸ uiv ζημία, 
ξημιοῦν, ἐξημίωσε, ξημιῶδες , ἐπιξήμιον. "Amo δὲ τοῦ 
φυγὴ, φυγὰς, φεύγειν, φυγαδευϑῆναι, διωχϑῆναι. 15. 
"Tasolügg δέ zov καὶ ἐξεδιώχϑη “λέγει. καὶ “Ζείναρχος,Ἠ | 
ἐξεδίωξεν. ὑπερορεσϑῆναι, ἐχστεσεῖν. "Amo δὲ ἀτιμίας, ἊΝ 
ἠτίμωσεν. ἀτιμωϑεὶς, ἄτιμος, ἀτίμως" ὥσπερ TOVUV- 

ziv, ἐπιτιμία, ἐπίτιμος, ἐπιτίμως. ᾿Ζπὸ δὲ ϑανάτου, 
ἐϑανατώϑη, ἐθανάτωσαν, ἀπέκτειναν, ἀνεῖλον, ὠπέ- 20 

σφαξαν » ἀπῆγξαν, ἀπετυμπάνισαν, κατεκρήμνισαν, 
κατὰ κρημνοῦ ὦσαν. ix δὲ τούτου ἂν εἴη καὶ τὸ νη- 

71 ποινῆ τεϑνάναι. *'O δὲ παραλαμβάνων τοὺς ἀνῃρῆ- í 

μένους «καλεῖται δήμιος, δημόκοινορ, ὁ πρὸς τῷ 
ὐρύγματι.. Καὶ τὰ ἐργαλεῖα αὐτοῦ, ξΐφος, βρόχοβ, 95 | 
τύμπανον, φάρμαχον, «ὥνειον. ᾿Δπὸ δὲ δεσμοῦ, 
δῆσαι, δεόμοῦ προστιμῆσαι, δεδέσθαι, δεσμὼ, δεό- 
pov, 'δεσμωτήριον, ἐμβληϑῆναι εἰς τὸ δεσμωτή- 
Quov , ἐμπεσεῖν, εἰσαχϑῆναι, ἀπαχϑῆναι, κατατεϑῆ- 
wet. καὶ ἐμβαλεῖν, εἰσαγαγεῖν, ἀπαγαγεῖν, εἶρξαι, κα-80 
τακλεῖσαι, καταϑέσϑοαι, δεῦν, καταδεῖν, δεσμεύειν , ὡς 

"To" Icaiog. * Zelvagyog δὲ καὶ δοῦσαν, τὴν δεσμεύουσαν. 
Αἰσχίνης “δὲ ἐδεδέμεϑα. εἰρχϑῆνοι ἐν ξύλῳ, ἐν τῇ πο- 
δοκάκῃ. εἰργμὸς , εἰρχτὴ, οἴκημα, δεσμωτήριον, φρου- 
92, φρούριον, φ φρουρεῖσϑαι. τῷ δεδέσθαι δ᾽ ἂν προῦ- 85 
ἥκοι καὶ τὸ παρὰ Ζημοσϑένει. ἄδενον, καὶ τὸ —— 
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Θουκυδίδῃ, ἀδέσμῳ φρουρᾷ. ἔν. δὲ τῷ δεσμωτηρίῳ 
καὶ πεντεσύριγγόν τι ξύλον ἐκαλεῖτο: καὶ στροφαῖος, 
ἐν τῷ οἰκήματι περὶ τὸν. στροφέα ἱδρυμένος ϑεός. 
ξατι δ᾽ ὁ Ἑρμῆς. καὶ σφαλὸς δὲ τὸ δεσμωτικὸν ξύλον. 

σἐκαλεῖτο, ἁλλόμενον, ᾧ ἐδίόκευον, ἐκ καλωδίου ἡρτη 
᾿μένῳ. *"Azxó δὲ τοῦ δείξειν, στίγματα, στίξαι, στιχϑεὶς, 78 
ἐξατίχϑην, στιγματίας. "Amo δὲ τῆς ατήλης, ἐνέγραψαν, 
ἐστηλίτευσαν, ἐστηλιτευμένος, κατεστηλιτευμένος, ἐστη- 
λοχοπημένος, οὕτω γὰρ ᾿Ὑπερίδης" καὶ ἐπὶ μὲν. τοῦ 

Ἰοκαταδικασϑέντος, ἥλω, ἑάλω, ἠρέϑη, καϑῃρέϑη, ἁλώ- 
διμος, ἁλοὺς, ἁλίσχεσθϑαι, ἁλισκόμενος, κατεδικάσϑη, 

ἡττήϑη; κατεγνώσϑη. Καὶ τὰ πράγματα, αἵρεσις, κα- 
ταδίχη; “κατάγνωσις. Καὶ ὁ ὁ ἀνὴρ , κατάδικος. ἀπὸ 
μὲν τούτου μόνου ὄνομα, τὰ δ᾽ ἄλλα μετοχαῖ- 

15 ἘΞ πὶ δὲ τοῦ κατηγόρου κρατήσαντος, εἷλε, καϑεῖλε, 74 
κατεδιχάσατο; ἐξήλεγξεν. Ἐπὶ δὲ τοῦ κρινομένου. νική- 
σαντος, ἀπέφυγεν, ἀφείϑη, ἀπέγνω αὐτοῦ τὸ δικαόστής 
ρίον, ἀπεψηφίσατο, ἀφῆκεν, ἀπήλλαξεν, ἀνέλεγκτος 
ἔμεινε, χαϑαρὸς ἐγνώσθη, dvaívtog.. Κἀπὶ uiv τοῦ 

φΟοἀνελόντος ῥητέον, ἀνεῖλεν, ἀπἔέχτεινεν, ἀπέκτονεν, 
: ἀπέσφαξεν, ἀπεχρήσατο, διεχρήσατο., καϑεῖλεν, ἐδολο- 
φόνησεν, ἀνελὼν, ἀποσφάξας, ἀποκτείνας, ἀποχρησά- 
uevog, διαχρησάμενος, καϑελὼν, δολοφονήσας. "Ἐπὶ 0210 
τοῦ ἀναιρεϑέντος, ἀνῃρέθη, ἀπεσφάγη, καϑῃρέϑη, £o. 

25 λοόφονήϑη, καὶ ἀναιρεϑεὶς, ἀποσφαγεὶς, καϑαιρεϑεὶς, δο- 

λοφονηϑείς. Τὸ δὲ ἔργον, σφαγὴ, ἀναίρεσις, φόνευσις, 
μιαιφονία. Ἐπὶ δὲ τοῦ ὑβρίσαντος, ὑβριστὴς, ὑπερή- 
φανορ; ὑπερόπτης, ἀσελγὴς, ἐπαχϑὴς, ἀφειδὴς, πρύχει- 
Qog, προπετὴς, πάροινος, βαρὺς, ὑβρίζων, ἐξυβρίξων, 

β ipsae, ὑπερυβρίξων, ἀσελγαίνων, ipto ἰνῶν, 
d  παροινῶν, ὑβριστικὸς, αἰκιστικὸς, ὑπεροπτιχός. "καὶ 78 
| ὑβριστικῶς, ὑπεροπτιχῶς, ἀδελγῶς, παροίνως, βαρέως, 

| αἰχιστικῶς, ἀφειδῶς, πφοχείρως, προπετῶς. ὕβρισεν, 
ἐξύβρισεν, ἠσέλγησεν, ἐπαρῷῴνησεν, ἠκίδατο, ἐτύπτησε, 

ϑό πληγαῖς ἔλοψε, κατηλόησε, πληγὰς ἐνετρίψατο, ἔπαι- 
σεν, ἐπάταξεν, ἦγξεν, ἤραξέν, ἐνήλατο. πὺξ ἐπάταξε, 
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λὰξ ἐνήλατο. “Ὑπερίδης δὲ καὶ κονδυλίξειν ἔφη" καὶ 
τὸ παϑεῖν, κοΥδυλίξεσθαι. ὁ δ᾽ αὐτὸς, καὶ πρὸς τὸ 
σἰρόσωπον προσπτύειν. καὶ ἀποδτρέφειν τὰς χεῖρας, 

77 Πλάτων. "πατῶν, ἐμπηδῶν, πλήττων, τύπτων, συγκό- 
πτῶν, παίων, πατάσσων, ἀράσσων, ὑποσκελίξων, ἐναλ-5 
λόμενος, ἀἰκιξόμενος, τοὺς ὀφϑαλμοὺς ἐξορύττων, τὸ 

πρόσωπον σὐντρίβων, τὰς γνάϑους παραῤῥηγνὺς, ἄγ- 
χων, ἀποπνίγων, λαχτίξων. τὸ χεῖλος διέσχισε, διέχο- 
Vs τὸ βλέφαρον. καὶ λέγω ἐπὶ τοῦ ὑβριστοῦ, μὴ δυ- 
váusvog κατέχειν παρ᾽ ξαυτοῦ τῶ χεῖρε, τῶ χεῖρεϊο 
ἀκρατὴς, οὐδενὸς φειδόμενος, οὐδενὸς ἀπεχόμενος, - 
κονδύλοις παίων, ἐπὶ κόῤῥης τύπτων, πὺξ παίων, 
λὰξ ἐναλλόμενος, οὐ κατέχων τὸν λογισμὸν, ἐπιτρέ- 

 ZQv πάντα τῷ ϑυμῷ, τὴν ἐξουσίαν τῷ βούλεσϑαι 
μετρῶν, ἀπερίσκεπτος, τῶν νόμων ἐπεγγελῶν, κατα- 15 

Ἰδγελῶν, ἐπιχλευάξων, ἐπικαταμωκώμενος. * Καὶ τὰ 
πράγματα, γέλως, κατάγελως, χλευασμὸς, χλξυασία. 
χλεύη δὲ λέγεται μὲν παρὰ πολλοῖς, ἐγὼ δ᾽ οὐκ οἶδα 
εὑρών, καὶ χατ᾽ ἄλλην ἰδέαν, τὰ ὑβρισμένα αὐτῷ, 
ἐξυβρισμένα , τὰ πεπαρῳνημένα, τὰ ἠσελγημένα, τὰ 90 
παρηνομημένα. Ἔστι δὲ ἐπὶ τοῦ παϑόντος εἰπεῖν, 

. ὕβρισται, ἠσέλγηται, ἐνησέλγηται, πεπαρῴνηται, ἐμπε- 
παρῴνηται, ἤκισται, κατῃκίσται, τετύπτηται, διακέχο- 
σπται. ἐπ᾿ ὀλίγης τῆς δοπῆς ἔστιν, ἐξώρυκται τοὺς ὁφ- 

79 ϑαλμοὺς, ἢ τὼ ὀφϑθαλμῶ. "παρατέϑραυσται τὰς πλευ- 95 

θάς" ὕφαιμός ἐστιν, ἐξαίμων, ὑπερῳδηκὼς , ὑπώπιος, 
ὑποπέλιδνος᾽" ἔχων ἐπὶ τοῦ προσώπου τὰ ἴχνη τῶν 
πληγῶν, τὰ σημεῖα τῆς ὕβρεως, τὰ δείγματα, τὰ σύμ- 
βολα, τὰ τεκμήρια" οὐκ οἶδ᾽ εἰ βιώσιμός ἐστιν" ὀλί- 
yes ἐλπίδας ἔχὼν τοῦ ξῆν, ἐπὶ ϑανάτῳ τυγχάνει δια- 30 
κείμενος. καὶ ὑβρισμένος, καὶ ἠσελγημένος, πεπαρῷ- 
νημένοβ, συγχεκομμένος, κατῃκιόμένος. Τὰ δὲ τοῦ 
πράγματος ὀνόματα, ὕβρις, ὑβροίσματα, ἀσέλγεια, πα- 

ροινία, ὑπερηφανία, ὑπεροψία, προπέτεια, βαρύτης, 

80 πληγαὶ, αἰκίαϊ, αἱκισμὸς, προπηλακισμός. " Κακήγο. 85 
ρος, κακολόγος, αἰσχρολόγος, βλάσφημος, λοίδορος, 
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φιλολοίδορος, χακοῤῥήμων, αἰσχροῤῥήμων, καὶ τὰ 
ὅμοια. κακηγορία, κακολογία, βλασφημία, κακοῤῥημο- 
σύνη, αἰσχροῤῥημοσύνη, λοιδορία. κακῶς εἰπεῖν, κα- 
κῶς ἀγορεῦσαι, βλασφημῆσαι, κακηγορῆσαι, ὡς Ὕπε- 

δρίδης. λοιδορῆσαι, λοιδορήσασϑαι, τὰ αἴσχιστα εἰπεῖν, 
καὶ τὰ ὅμοια. καὶ ὁ τοιοῦτος, γλώττης. οὐ κρατῶν, 
ἀκρατὴς γλώττης, πρόχειρος τὴν γλῶτταν, καὶ γλῶτ- 
ταν καχήγορος. *ovüsvóg ῥήματος φειδόμενος, οὐδὲν 81 
ῥῆμα αἰσχυνόμενος, ἀφειδὴς τὴν γλῶτταν, $UysQnmo 

Ἰοῤάδιος, ὀλισϑηρός. Καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, κακηγόρως, 

βλασφήμως, φαυλοῤῥημόνως, φιλολοιδόρως, κακοῤῥη. 
μόνως, αἰσχροῤῥημόνως, καὶ τὰ ὅμοια. τὸ δὲ κακολύ- 
yog καὶ αἰσχρολόγως, σκληρά" ὡς λοιδόρως, εὐτελές, 
Ὃ δὲ ἀδικηθεὶς, κακῶς ἀκούσας, κακολογηθϑεὶς, κα- 

ἰδ χηγορηϑεὶς, τὰ χείριστα ἀκούσας. Σχυρίαν δὲ δίκην 
ὀνομάζουσιν οἵ κωμωδοδιδάσκαλοι τὴν τραχεῖαν. οἱ 
γὰρ φυγοδικοῦντες ἐσκήπτοντο εἰς Σχῦρον ἢ εἰς 
ῆμνον ἀποδημεῖν. 

*"KEOAAAION H. 82 

20 oi πρῶ ἀρχῆς καὶ τῶν συστοίχων αὐτῇ ἄρχοντός τὲ 
χαὶ τοῦ ἄρχειν. 

"oxi, ἄρχων, ἄρχειν, ἔξαρχος, ἀρχηγὸς, ἀρχικὸς, 
ἐξάρχων, ἐξάρχειν, συνάρχων, συνάρχειν, ἀρχηγέτης, 
καὶ ϑηλυχῶς ἡ ἀρχηγέτις, ἀρχαιρεσία, καὶ τὰ ὅμοια. 

96 ἀρχαιρεσιάζοντα, ὡς ᾿Ισαῖος. ἀναρχίαι, ἀρχιϑεωρὸς, 

ἀρχιϑεωρία, καὶ. ἡ ἀρχιϑεώρησις, ὡς ἸΙσαῖος. ἢ ἀρχι- 88 
ϑεωροῦντα, ἀρχυϑεωρεῖν, καὶ ἀρχιϑεωρήσειν, ὡς ᾿ἸΙσαῖ- 
o8' ἀρχιτέχτων, ἀρχεῖα, ἀρχίδικος, ὡς “Ἰημοσϑένης. 
διῆρξα, ὡς “υσίας. ἐπάρχειν, ἐπάρχοντας, ἐπάρξας, 

᾿ϑ0 κατάρχειν. κατάρχεσθαι δὲ ἐπὶ ϑυσίαις, ἀπαρχὰς, 
ἀπάργματα. “Ζεινάρχου. δὲ τὰ συγκατήρξατο" ἐνῆρκται 
τὰ κανᾶ" ὕπαρχος. “ἠημοσϑένης δὲ ὀξαρχῆς , καὶ 
ἀπαρχῆς, aot καταρχάς. ᾿ἈΕἴποις δ᾽ ἂν καὶ ἐπὶ μὲν 84 
τῆς ἀρχῆς, καὶ ἡγεμονία, προστασία, βασιλεία, δεόπο-᾿ 

ϑότεία, δυναστεία, μοναρχία, τυραννὶς, ἐπιμέλεια, στρα- 
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τηγία. Τὸν δὲ ἄρχοντα, ἔξαρχον, ἡγεμόνα, προηγε- 
μόνα, προστάτην, δεσπότην, βασιλέα, ἐπιμελητὴν, ἀρ- 
μοστὴν, ὕπαρχον, σατράπην, στρατηγὸν, αὐτοκρατο- 
ρα, τύραννον, δυνάστην, μόναρχον, ἔφορον, ἐπόπτην, 
ἐπίσκοπον, xci τὰ ὅμοια. Καὶ τὸ ἄρχειν, ἡγεῖσϑαι,5 

rmn δεσπόξειν, προστάττειν. - 

85 ει: 'KEOAAAION 8. 
"Agyóvrov ᾿άϑήνῃσιν ὀνόματα, ἀνάκρισις ϑεσμο- 

ϑετῶν, καὶ ὅσα κοινῇ καὶ ἰδίᾳ πράττεται 
i ἕχαστος αὐτῶν. Thes 10 

"Aggóvvcov ᾿άϑήνῃσιν ὀνόματα, οἱ ἐννέα ἄρχοντες. 
εἰσὶ δὲ, ὁ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐπώνυμος ἄρχων, βασιλεὺς, 
πολέμαρχος, καὶ ϑεσμοθϑέται EE* ἐκ τούτων γὰρ οἵ 
ἐννέα ἄρχοντες συμπληροῦνται. ἐκαλεῖτο δέ τις ϑεσ- 
μοϑετῶν ἀνάχρισις" εἰ ̓ 4ϑηναῖοι εἰσὶν ἑκατέρωθεν ἐκ 15 
τριγονίας, καὶ τὸν δῆμον πόϑεν; καὶ εἰ ᾿Ζπόλλων 

86 ἐστὶν αὐτοῖς “πατρῷος καὶ Ζεὺς ἕρχκιος; * Kol εἶ 

τοὺς γονέας εὖ ποιοῦσι; καὶ εἰ ἐστρατεύοντο ὑπὲρ 
τῆς πατρίδος ; ; καὶ εἰ τὸ τίμημά ἔστιν αὐτοῖς; ; ἐπηρώ- 
vo δὲ ἡ βουλὴ, ὥμνυον δὲ οὗτοι πρὸς. τῇ βασιλείῳ 20 
στοᾷ, ἢ ἐπὶ τοῦ λίϑου, ἐφ᾽ ᾧ τε συμφυλάξειν τοὺς 
ψόμους, καὶ μὴ δωροδοχήσειν, ἢ χρυσοῦν ἀνδριάντα 
ἀποτῖσαι. εἶτα ἐντεῦϑεν εἰς ἀκρόπολιν ἀνελθόντες, 
ὥμνυον ταῦτα. μυῤῥίνῃ δὲ ἐστεφανοῦντο, καὶ κοινῇ 
μὲν ἔχουσιν ἐξουσίαν ϑανάτου, ἐάν τις κατίῃ ὅπου 35 

ογμὴ ἔξεστι. *xol κχληροῦν δικαστὰς, καὶ ἀϑλοϑέτας, 
ἕνα κατὰ φυλὴν ἑκάστην. καὶ στρατηγοὺς χειροτο- 
νεῖν ἐξ ἁπάντων, καὶ καϑ΄ ἑκάστην πρυτανείαν ἐπε- 
ρωτᾶν, εἰ δοκεῖ καλῶς ἄρχειν ἕκαστος. τὸν δ᾽ ἀπο- 
χειροτονηϑέντα κρίνουσι. καὶ ἱππάρχους δύο, καὶ qv- 30 
λάρχους δέκα, καὶ ταξιάρχους. δέκα" καὶ. κοινῇ μὲν 
ταῦτα. ἰδίᾳ δὲ oí uiv ϑεσμοϑέται προγράφουσι πότε 
δεῖ δικάξειν τὰ δικαστήρια" καὶ τὰς εἰσαγγελίας siG- 
«αγγέλλουσιν εἰς τὸν δῆμον, καὶ τὰς χειροτονίας" καὶ 
τὰς - προβολὰς εἰσάγουσι, καὶ τὰς τῶν παρανόμων 85 

| 

—ÉÓ- νι 
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γραφάς" "καὶ εἴ τις μὴ ἐπιτήδειον νόμον γφάψειε, 88 
καὶ στρατηγοῖς εὐθύνας. γίγνονται δὲ πρὸς αὐτοὺς. 
γραφαὶ, ξενίας, δωροξενίας, “δώρων, συκοφαντίας, 
ψευδοπλητείας, ψευδεγγραφῆς, βουλεύσεως, ἀγραφίου, 

σμοιχείας. εἰσάγουσι δὲ xal δοκιμασίαν ταῖς ἀρχαῖς, 
καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους, καὶ τὰς ἐκ τῆς βουλῆς κα- 
ταγνώσεις, καὶ δίκας ἐμπορικᾶς, χαὶ μεταλλικάς xc 
ἐὰν δοῦλος καχῶς ἀγορεύῃ τὸν ἐλεύϑερον, καὶ ταῖς 
ἀρχαῖς ἐπικληφοῦσι τὰ δικαστήρια, τὰ ἴδια, καὶ τὰ 

τοδημόσια: καὶ τὰ σύμβολα τὰ πρὸς τὰς πόλεις κυροῦ- 
δι, καὶ δικαστὰς ἀπὸ συμβόλων εἰσάγουσι, καὶ τὰς 
τῶν ψευδομαρτυριῶν ἐξ 4osiov πάγου. 

ἜσΟσα ὁ ἄρχων ποιεῖ. | 89 

Ὃ δὲ ἄρχων διατίϑησι uiv Διονύσια καὶ Oco- 
1σγήλια μετὰ τῶν ἐπιμελητῶν" δίκαι δὲ πρὸς αὐτὸν 
λαγχάνονται : κακώσεως, παρανοίας, εἰς διαιτητῶν αἵ- 
ρεσιν, ἐπιτροπῆς ὀρφανῶν, ἐπιτρόπων καταστάσεις" 
κλήρων a ἐπικλήρων ἐπιδικασίαι. ἐπιμελεῖται δὲ 
καὶ τῶν γυναικῶν, αἱ ἂν φῶσιν ἀπ’ ἀνδρὸς τελευτῆς 

φρο κύειν" καὶ τοὺς οἴχους ἐχμισθοῖ τῶν ὀρφανῶν. ἔστι 
δὲ ἐπώνυμος οὗτος, καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ ὁ χρόνος ἀριὃ- 

^ μεῖται. : 

.*"Oca ὁ βασιλεὺς ποιεῖ. c 190 

Ὃ δὲ βασιλεὺς μυστηρίων“ προέστηκε μετὰ τῶν 
95 ἐπιμελητῶν καὶ “ηναίων καὶ ἀγώνων τῶν ἐπὶ λαμ- 

πάδι" καὶ τὰ περὶ τὰς πατρίους ϑυσίας διοικεῖ. δί- 
ον καὶ δὲ πρὸς αὐτὸν λαγχάνονται, ἀσεβείας, ἱερωσύνης 

ἀμφισβητήσεως. καὶ τοῖς γένεσι καὶ τοῖς ἱεροῖς πᾶσιν 
αὐτὸς δικάξει" xol τὰς τοῦ φόνου δίκας εἰς "ἄρειον 

βυπάγον εἰσάγει" καὶ τὸν στέφανον ἀποϑέμενος σὺν 
αὐτοῖς δικάξει. προαγορεύει δὲ τοῖς ἐν αἰτίᾳ ἀπέχε:- 

(o σϑαι μυστηρίων καὶ τῶν ἄλλων νομίμων. δικάξει δὲ 
χαὶ τὰς τῶν ἀψύχων δίκας. τὴν δὲ συνοικοῦσαν cv- 
τῷ βασίλισσαν καλοῦσιν. 
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"Oda ποιεῖ ὃ πολέμαρχος. 

Ὃ δὲ πολέμαρχος ϑύει μὲν ᾿Δρτέμιδι ἀγροτέρᾳ 
καὶ τῷ Ἐνυαλίῳ, διατίϑησι δὲ τὸν ἐπιτάφιον ἀγῶνα 
τῶν ἐν πολέμῳ ἀποθανόντων, καὶ τοῖς περὶ “4ρμό- 
διον ἐναγίξει. δίκαι δὲ πρὸς αὐτὸν λαγχάνονται us-5 
τοίχων, ἰσοτελῶν, προξένων" καὶ διανέμει τὸ λαχὸν, 
ἑκάστῃ φυλῇ τι μέρος" τὸ μὲν διαιτηταῖς παραδι- 
δούς" εἰσάγων δὲ δίκας ἀποστασίου, ἀπροστασίου, 
κλήρων, μετοίκων. 

* Περὶ παρέδρων. 

Πάρεδροι δ᾽ ὀνομάξανται οὗς αἱροῦνται ἄρχων 
καὶ βααιλεὺς καὶ πολέμαρχος, δύο ἕχαστος oUg βού- 
λεται. δοκιμασϑῆναι δὲ αὐτοὺς ἐχρῆν ἐν τοῖς πεντα- 
κοσίοις, εἶτ᾽ ἐν δικαστηρίῳ. προσαιροῦνται δὲ καὶ 
γραμματέα, ὃς ἐννόμῳ δικαστηρίῳ κρίνεται. 

98. ἈΠερὶ εἰσαγωγέων καὶ ἀϑλοθϑετῶν. 

Εἰσαγωγεῖς ἀρχῆς κληρωτῆς ὄνομα" οὗτοι δὲ 
τὰς δίκας εἰσήγαγον πρὸς τοὺς διαιτητάς. ἀϑλοϑέται 
δέκα μέν εἰσὶν, εἷς κατὰ φυλήν" δοκιμασϑέντες δὲ 

10 

15-. 

ἄρχουσι τέσσαρα ἔτη, ἐπὶ τῷ διαθεῖναι τὰ Ἠαναϑή- 30 

ναια, τὸν T& μουσικὸν, καὶ τὸν γυμνικὸν, καὶ τὴν 
ἱπποδρομίαν. 

94 diea ἱππάρχων, φυλάρχων, νομοφυλάχων καὶ 
πρυτάνεων. 

ἽἽππαρχοι δὲ δύο ἐξ ἁπάντων ᾿Αϑηναίων αἷρδ- 95 
ϑέντες ἐπιμελοῦνται τῶν πολέμων. oi δὲ φύλαρχοι 
δέκα, εἷς ἀπὸ φυλῆς ἑκάστης τῶν ἱππέων προΐσταν- 
ται, καϑάπερ oL ταξίαρχοι τῶν ὁπλιτῶν. νομοφύλα- 
χες μὲν ἐστεφάνωνται στροφίῳ λευκῷ" τὴν δὲ πομ- 

πὴν πέμπουσι τῇ ϑεῷ" τοῖς δὲ προέδροις iv ἐχκλη- 80 
σίαις συγκαϑίζουσιν, ἔνια διακωλύοντες ἐπιχειροτο- 

οὔνεῖν, ὅσα μὴ συμφέρει. "οἱ πρυτάνεις, οὗτοι τὴν 
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βουλὴν συνάγουσιν ὁσημέραι, πλὴν ἂν ἄφετός τις y 

τὸν δὲ δῆμον τετράκις ἑκάστης πρυτανείας" καὶ προ- 
γράφουσι. πρὸ τῆς βουλῆς, καὶ πρὸ τῆς ἐκκλησίας, 
ὑπὲρ ὧν δεῖ χρηματίξειν. τῶν δ᾽ ἐκκλησιῶν ἡ μὲν 

6zvola, ἐν i τὰς ἀρχὰς ἐπιχειροτονοῦσιν, εἴπερ καλῶς 
ἄρχουσιν, «ἢ ἀποχειροτονοῦσιν᾽ ἐν 1j καὶ τὰς εἰσαγγε- 
λίας ὃ βουλόμενος εἰσαγγέλλει, καὶ τὰς ἀπογραφὰς 
τῶν δημευομένων ἀναγινώσχουσιν οἵ πρὸς ταῖς δί- 
καις, καὶ τὰς λήξεις τῶν κλήρων. "ἡ δὲ δευτέρα ἐκ- 

10 χλησία ἀνεῖται τοῖς βουλομένοις, ἱκετηρίαν ϑεμένοις, 
λέγειν ἀδεῶς περί τὲ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων. 
ἡ δὲ y κήρυξι καὶ πρεσβείαις ἀξιοὶ χρηματίζειν, οὗς 
δεῖ πρότερον τοῖς πρυτάνεσιν ἀποδοῦναι τὰ γράμμα- 
τα. ἡ δὲ δ΄ περὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων. 

15. ! Περὶ ἐπιστάτου. 

fO δὲ ἐπιστάτης καλούμενός ἐστιν εἷς τῶν πρυ- 
᾿τάνεων, ὃ κλήρῳ λαχών. δὶς δὲ οὐχ ἔξεστι γενέσθαι 

τὸν αὐτὸν ἐπιστάτην. ἔχει δὲ οὗτος τὰς κλεῖς τῶν Ís- 
ρῶν ἐν οἷς τὰ χρήματα καὶ τὰ γράμματα. καὶ ὅταν 

90οὗ πρυτάνεις τὸν δῆμον ἢ τὴν βουλὴν συνάγωσιν, 
οὗτος ἐξ ἑκάστης φυλῆς πρόεδρον ἕνα κληροῖ, μόνην 
τὴν πρυτανεύουσαν ἀφιείς. 

ἘΠερὶ ἀποδεχτῶν. 97 

᾿4ποδέχται δὲ ἦσαν δέχα, οἱ τούς vs φόρους καὶ 
φοτὰς εἰσφορὰς καὶ τὰ τέλη ὑπεδέχοντο, xol τὰ περὶ 
τούτων ἀμφισβητήσιμα ἐδίκαξον. εἰ δέ τι μεῖξον εἴη, 
εἰσῆγον sig τὸ δικαστήριον. 

Περὶ ταμιῶν. 

Ταμίαι τῆς ϑεοῦ, κληρῶτοὶ μὲν ἐκ πεντακοσιο- 
80 μεδίμνων ἦσαν" τὰ δὲ χρήματα παρελάμβανον τῆς 

ἰουλῆς παρούσης. ἐκαλοῦντο δὲ οὗτοι κωλακρέται. εἷ- 
yov δ᾽ ἐξουσίαν καὶ ξημίαν ἀφελεῖν, εἰ ἀδίκως ὑπὸ 
τῶν ἀρχόντων ἐπιβληϑείη. 

! 
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98 * Περὶ γραμματέων. 

Τραμματεὺς, ὁ κατὰ πρυτανείαν κληρωϑεὶς ὑπὸ 
τῆς βουλῆς, ἐπὶ τῷ γράμματα φυλάττειν καὶ τὰ 
ψηφίσματα. καὶ ἕτερος ἐπὶ. τοὺς νόμους ὑπὸ τῆς 
βουλῆς χειροτονούμενος. ὃ δὲ ὑπὸ τοῦ δήμου ai-5 
ρεϑεὶς γραμματεὺς ἀναγινώσκει τῷ Ts δήμῳ καὶ 
τῇ βουλῇ. 

Περὶ ἀντιγραφέως. 

᾿Δντιγραφεὺς πρότερον μὲν αἱρετὸς, αὖϑις δὲ 

κληρωτὸς ἦν" χαὶ πάντα ἀντεγράφετο god Lcid 10 
τῇ βουλῇ. 

99. * Περὶ λογιστῶν. 

Ζύο δὲ ἦδαν, ὁ μὲν τῆς βουλῆς, ὁ δὲ τῆς διοι- 
᾿ κήσεως, λογισταί. καὶ τούτους ἡ βουλὴ κληροῖ xcv 
ἀρχὴν, ὡς παρακολουϑεῖν τοῖς διοικοῦσι. 15 

Περὶ ἀποστολέων. 

. ἈἈποστολεῖς, οἵ προνοούμενοι τοῦ ἀποστόλου καὶ 
τοῦ Epio τῶν τριηρέων. 

Περὶ πωλητῶν. 

Πωληταὶ τὰ τέλη πιπράσκουσι μετὰ τῶν ἐπὶ τὸ 30 
ϑεωρικὸν ἡρημένων, καὶ τὰς τῶν ἐξ ᾿Δρείου πάγου 
μετὰ τὸν πρότερον λόγον φυγόντων οὐσίας καὶ τὰ 
δεδημευμένα. πρυτανεύεξι δὲ ἐξ αὐτῶν εἷς, ὃς τὰ πω- 
λούμενα βεβαιοῖ. ἀπήγοντο δὲ πρὸς τούτους καὶ οἵ 
μετοίχιον μὴ τιϑέντες. 25 

100 * Περὶ εὐδύνων.. 

Οἱ δὲ εὔϑυνοι, ὥσπερ οἱ πάρεδροι, τοῖς ἐννέα 
ἄρχουσι προσαιροῦνται. οὗτοι δ᾽ εἰσπράσσουσι καὶ 
τοὺς ἔχοντας. : 

—— 

FE. —————————— 



ὙΠ. 101. 140 

Περὶ τῶν τεσσαράχοντα. 

ὍΪ δὲ τεσσαράκοντα πρότερον μὲν ἦδαν τριά. 
χοντα, οἱ περιιόντες χατὰ δήμους τὰ μέχρι δραχμῶν 
δέχα ἐδίχαξον, τὰ δὲ ὑπὲρ ταῦτα διαιτηταῖς παρέδί- 

50oG&v. μετὰ δὲ τὴν τῶν τριάκοντα ὀλιγαρχίαν μίσει 
τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν τριάκοντα τεσσαράκοντα ἐγένοντο. 
χίλιοι καὶ διακόσιοι ἀπὸ τούτων ἦσαν oí λειτουρ- 
γοῦντες. “ημοσϑένης. δὲ νόμον γράψας ἀντὶ τοσού- 
TOV τριακοσίους τοὺς πλουσιωτάτους ἐποίησε. 

10 * Περὶ ἐπαγωγέων. 01 

Ἐπαγωγεῖς, οἵ τὰς ἐμμήνους δῖχας ἐπάγοντες, 
ἦσαν δὲ προικὸς, ἐρανικαὶ, ἐμπορικαί. 

Περὶ νομοϑετῶν. 

Νομοϑέται δ᾽ ἦσαν χίλιοι, οἷς ἐξῆν. λῦδαι νόμον 
15 παλαιὸν, ἀλλ᾽ οὐ ϑεῖναι νέον. τοὺς γὰρ νέους ἐδο- 

xluafev ἡ βουλὴ καὶ ó δῆμος καὶ τὰ δικαστήρια. 

Πάρῤεδροι. 

Οὗτοι παρεφύλαττον μή τις ἐντὸς toU Πελαό- 
γιχοῦ κείρει, ἢ κατὰ πλέον ἐξορύττει" καὶ τῷ ἄρ- 

φοχοντι δὲ παρεδίδοσαν. τὸ δὲ τίμημα ἦν τρεῖς ὃδραχ- 
μαὶ καὶ ἁπλοῦν τὸ βλάβος. 

Ἃ Περὶ τῶν £vüsxa. | 102 

OL ἕνδεχα, εἷς ἀφ᾽ ἑκάστης φυλῆς ἐγίγνετο καὶ 
 ψραμματεὺς αὐτοῖς συνηριϑμεῖτο. νομοφύλαχες δὲ 
95 κατὰ τὸν Φαληρέα μετωνομάσθησαν. ἐπεμελοῦντο δὲ 

τῶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, καὶ ἀπῆγον κλέπτας, ἀνδρα- 
ποδιστὰς, λωποδύτας, εἰ μὲν ὁμολογοῖεν, ϑανατώσον- 
τες εἰ δὲ μὴ, εἰσάξοντες εἰς τὰ δικαστήρια, κὼν 
ἁλῶσιν, ἀποκχτενοῦντες. τοῦ δὲ νομοφυλαχίου ϑύρα 

S0 uio, χαρωνεῖον ἐκαλεῖτο, Ov ἧς τὴν imi ϑανάτῳ 
ἀπήγοντο. 
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108 * Περὶ ἐπιγραφέων... 

Ἐπιχραφεῖς, οὗτοι τὰ ὀφειλόμενα. ἐφ᾽ ἑκάστου 
ἑκάστῳ ἐπέγραφον, καὶ τοὺς οὐκ εἰσφέφοντας εἰσῆγον 
εἰς τὸ δικαστήριον. ἐπέγραφον δὲ καὶ τὰ τιμήματα 

ἑκάστοις κατὰ τὴν ἀξίαν. καὶ ἐν ταῖς σιτοδοσίαις ἐγί- 5 
γνοντο σίτου ἐπιγραφεῖς, ὡς ᾿ἀντιφῶν. 

Περὶ κήρυκος. 

Κῆρυξ, ὁ μέν τις τῶν μυστικῶν, ἀπὸ Κήρυκος 
τοῦ Ἑρμοῦ καὶ Πανδρόσου τῆς Kíxgozog: ὃ δὲ περὶ 
τοὺς ἀγῶνας. οἵ δὲ περὶ τὰς πομπὰς, ἐκ τοῦ Εὐνει- 10 
δῶν γένους" οἱ δὲ κατ᾿ ἀγορὰν và ὦνια προκηρύτ- 
τοντες. 

104 * Περὶ ληξιάρχων. 

105 

“Δηξίαρχοι ἕξ καθίσταντο τῶν πολιτῶν ἐγγεγραμ- 
μένων ἐν λευχώματι, καὶ τριάκοντα ἀνδρῶν αὐτοῖς 15 
προσαιρεϑέντων, τοὺς μὴ ἐκκλησιάξοντας ἐζημίουν, 
καὶ τοὺς ἐκκλησιάξοντας ἐξήταζον" καὶ σχοινίον μιλ- 
τώσαντες διὰ τῶν τοξοτῶν συνήλαυνον τοὺς ἐκ τῆς 
ἀγορᾶς εἰς τὴν ἐκκλησίαν. ὁ δὲ. εἰς τὸ ληξιαρχικὸν | 
γραμματεῖον ἐγγραφεὶς , ἤδη τὰ πατρῷα παρελάμβα- 90 | 
ψεν. ἡ δὲ πατρῴα οὐσία καὶ λῆξις ἐχαλεῖτο. | 

Περὶ περιστιάρχων. [ 

Ἐκάϑαιρον χοιριδίοις μικροῖς οὗτοι τὴν ἔκκλη- 
σίαν καὶ. τὸ ϑέατρον. καϑάρσιον δὲ τοῦτο καὶ χοι- 
οἰδιον ἐκαλεῖτο. 95 

* Περὶ περιπόλων ἐφήβων. M 

Περίπολοι ἔφηβοι περιήεσαν τὴν χώραν φυλάτ- ; Í 

is τοντες; ὥσπερ ἤδη μελετῶντες τὰ στρατιωτικά. καὶ 

νόμενοι, δύο δὲ εἰς περιπόλους ἠριϑμοῦντο. εἰκοστεῇῦ 30 
εἰς μὲν τοὺς ἐφήβους εἰσήεσαν ὀκτωκαίδεκα ἔτη γε- Ϊ 

δὲ ἐνεγράφοντο τῷ ληξιαρχικῷ γραμματείῳ" καὶ ὦμ- 
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νυὸν iv ̓ Δγραύλου" οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα, οὐδὲ 
χαταλείψω τὸν παραστάτην, o ἂν Grow ἀμυνῶ δὲ 
χαὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων καὶ μόνος καὶ μετὰ πολ- 
λῶν" *acl τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω " πλεύ- 106 
560 δὲ καὶ καταρόσω ὁπόσην ἂν παραδέξωμαι" καὶ 
συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων, καὶ τοῖς ϑεσμοῖς τοῖς 
ἱδρυμένοις πείσομαι, καὶ οὕστινας ἄλλους ἱδρύσεται 
τὸ πλῆϑος ἐμφρόνως" καὶ ἄν τις ἀναίρῃ τοὺς ϑεσ- 
μοὺς, ἢ μὴ πείθηται, οὐκ ἐπιτρέψω" ἀμυνῶ δὲ καὶ 

τομόνος καὶ μετὰ πάντων" καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμή- 
σῶ. ἵστορες 950i, άγραυλος, Ἐνάλιος, "Agnus, Ζεὺς, 

᾿Θαλλὼ, «Αὐξὼ, Ἡγεμόνη. | 

* Περὶ ἱεροποιῶν. 107 

Δίκα ὄντες οὗτοι ἔϑυον ϑυσίας τὰς πενταετηρί- 
Ἰόδας, τὴν εἰς “ῆλον, τὴν ἐν Βραυρῶνι, τὴν. τῶν 'Hoa- 

κλειδῶν, τὴν "EAsvoivas. 

“Περὶ ὀργεώνων. 

᾿ἀργεῶνες; oí κατὰ δήμους ἐν ταχταῖς ἡμέραις 
ϑύοντες ϑυσίας τινάς. 

90 | Περὶ φρατόρων. 

. Eig τούτους τούς τε κόρους καὶ τὰς κόρας εἶσ- 
yov: καὶ εἰς ἡλικίαν προελϑόντων ἐν τῇ καλουμέ- 
vy κουρεώτιδι ἡμέρᾳ, ὑπὲρ μὲν τῶν ἀῤῥένων τὸ κού- 
ριον ἔϑυον, ὑπὲρ δὲ τῶν ϑηλειῶν τὴν γαμηλίαν. 

26. * Περὺ γεραρῶν. 108 

Arat. ἄῤῥητα ἱερὰ Διονύσῳ ἔϑυον, μετ᾽ ἄλλης 
ϑεωρίας. καϑίστη δὲ αὐτὰς ὁ βασιλεὺς οὔσας τεσσα- 
Ee 

Περὶ δημάρχων. 

80. : Οὗτοι οἵ κατὰ δήμους ἄρχοντες ἐκαλοῦντο τέως 
ναύχληροι, ὅτε καὶ oí δῆμοι ναυχράριοι. ναυχραρία 
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109 

δ᾽ ἦν τέως φυλῆς δυοκαιδέχατον μέρος. καὶ δυόδεκα 
ψαυχράριοι ἦσαν. τέσσαρες κατὰ τριττὺν ἑκάστην. τὰς 
δ᾽ εἰσφορὲς τὰς κατὰ δήμους διεχειροτόνουν οὗτοι, 
καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν ἀναλώματα. ναυχραρία δὲ. ἑκάστη 
δύο ἱππέας παρεῖχε καὶ ναῦν μίαν, es dis ἴσως 5 
ὠνόμασται. | 

** Περὶ τριττυάρχων. 

Ὅ μὲν τῆς τριττύος ἄρχων τριττύαρχος inidai- 
το. τριττύος δ᾽ ἑκάστης γένη τρία. καὶ cb φυλαὶ 
τέως μὲν ἐπὶ Κέκροπος ἦσαν τέσσαρες, Κεκχροπὶς, 10 
«Αὐτόχϑων, ᾿ἀχταία, Παραλία: ἐπὶ δὲ Κραναοῦ μετῶ- 

ψομάσϑησαν, Κραναῖς, ᾿Δ4τϑὶς, “ΜΜεσόγαια, 4ιακρίς" 

110 Τελέοντες, “Ὅπλητες, «Δἰγικόρεις, ᾿Δργάδεις. "ἐπὶ δὲ15 

ἐπὶ δὲ Ἐριχϑονίου, Διὰς, ᾿Αϑηναῖς, Ποσειδωνιὰς, 
Ἡφαιστιάς. ἀπὸ δὲ τῶν Ἴωνος παίδων ἐπὶ ἸἘἘρεχϑέως, 

᾿Δλκχμαίωνος δέκα ἐγένοντο ἐκ πολλῶν ὀνομάτων, 
ἑλομένου τὰ παλαιὰ τοῦ Πυϑίου, ᾿Ερεχϑηὶς, Ktxgo- 
zie, Alyyig, Πανδιωνὶς, ᾿ἀχαμαντὶς, ᾿Δντιοχὶς, 4εον- 
τὶς, Οἰνηὶς, ᾿Ἰπποϑοωντὶς, ΔΑἰαντίς.. προσετέϑησαν δὲ 

αὐταῖς δύο, ᾿Αντιγονὶς xol Ζημητριὰς, ἃς ὕστερον 30 
μετωνόμασαν ᾿Ατταλίδα καὶ Πτολεμαΐδα. ᾿Δ4πὸ δὲ φυ- 
λῶν τὸ φυλοκρινεῖν ὠνομάσθη. καὶ ὁμόφυλος, ἀλλό- 
φυλος, φυλέτης, φυλίων ϑεῶν ἱερὰ, ἐμφύλιον αἷμα, 

. 111 ἐμφύλιος πόλεμος, καὶ τὰ ὅμοια. " Οἵ. φυλοβασιλεῖς, 

ἐξ Εὐπατριδῶν δὲ ὄντες, μάλιστα τῶν ἱερῶν ἐπεμε- 35 
λοῦντο, συνεδρεύοντες ἐν τῷ βασιλείῳ τῷ παρὰ τὸ 
βουκολεῖον. ὅτε μέντοι τέσσαρες ἦσαν αἱ φυλαὶ, εἷς 
τρία μέρη ἑχάστη Oujogro* καὶ τὸ μέρος τοῦτο ἐχα- 
λεῖτο τριττὺς, καὶ ἔϑνος, καὶ φρατρία. ἑκάστου δὲ 
ἔϑνους γένη τριάκοντα ἐξ ἀνδρῶν τοσούτων, ἃ ἔκα- 80 
λεῖτο τριακάδες. καὶ οἵ μετέχοντες τοῦ γένους, γε- 
ψῆται, καὶ ὁμογάλακτες, γένει μὲν οὐ προσήκχον- 
τες, ἐκ δὲ τῆς συνόδου οὕτω προσαγορευόμενοι. 
τρία δὲ ἦν τὰ ἔϑνη πάλαι, Εὐπατρίδαι, Γεωμόροι, 
“]ημιουργοί. . 85 

—— ÁO np SE Y 
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sooo 5 Περὶ -“Γυναιϊκοχόσμων ἀρχῶν. ^ : ^ 119 

- Τυναικοκόσμον δὲ doyol ἐπὶ τοῦ κόσμου τῶν 
postu: τὰς δὲ ἀκχοσμούσας ἐξημίουν, καὶ τὰς m. 

. μίας αὐτῶν γράφοντες, ᾿ἐξετίϑεσαν ἐπὶ τῆς πλατάνου" 
5 μηρὸν - 9o au 

. 0i &8aoóu. — 

Τούτους εἴλοντο μετὰ τοὺς τριάχοντα τῆς πο- 

λιτείας καὶ τῶν νόμων ἐπιμελητὰς, ἀριστίνδην ἐπιλε- 
ξάμενοι. ἦν μέντοι καὶ κρηνοφυλάκιον ἀρχὴ, δηλού- 

1065g τὸ ἔργον αὐτῆς τῆς ἐπικλήσεως. "καὶ λέων δέ118 
τις ἐκαλεῖτο, κρηνοφύλαξ, χαλκοῦ πεποιημένος, ἐπὶ 
χρήνης τινὸς, δί ἧς τὸ ὅδωρ ἐφέρετο ἐν ταῖς πρὸς 
ὕδωρ δίκαις" ἐπιμελητὴς δέ τις κληρωτὸς ἐγίγνετο, 
ὃς ἐκαλεῖτο ἐφύδωρ, ὁ παραφυλάττων τὴν ἰσότητα 

15756 χλεψύδρας. Θεωρικὰ δὲ χρήματα εἷς τὰς ἑορτὰς, 
καὶ ϑεῶν τιμὰς, τῷ πλήϑει νεμόμενα" καὶ τὸ διδό- 

 gevov ἐκαλεῖτο ϑεωρικὸν, ὥσπερ καὶ τὸ ἐκκλησιαστι- 
κὸν, καὶ τὸ δικαστικόν' ὅπερ καὶ τριώβολον, καὶ 
δυώβολον, καὶ ὀβολός" ὧν ὁ ἐπὶ τῆς διοικήσεως αἷ- 

«ορετὸς ἦν ἐπὶ τῶν . προσιόντων καὶ ἀναλισκομένων. 
* Καὶ στρατηγοὶ δὲ: ἵππαρχοι, φύλαρχοι, λοχαγοὶ, τα- 114 
ξίαρχοι, xal ὅσα στρατιωτικὰ ἀρχῶν ὀνόματα" καὶ ἕλ- 
ληνοταμίαι, oí τοὺς φόρους ἐκλέγοντες, καὶ ἐπὶ νή- 
ὅσων τὰ. παρὰ τῶν νησιωτῶν εἰσπράττοντες, καὶ τὰς :: 

φοπολιτείας αὐτῶν ἐφορῶντες" καὶ, τειχοποιοί τὲ καὶ 
ἱεροποιοὶ, καὶ βοῶναι ὑπηρεσιῶν ὀνόματα" καὶ ἀπο- 
δέχται, οἱ τὸν σῖτον ἀπομετρούμενοι" σιτῶναι δὲ, ot 
'συνωνούμενοι. τάχα δὲ καὶ πρακτῆρες. εἴη ὄνομα ὑπη- 

᾿ ρεσίας, ἢ πράχτορες, ὡς “4ημοσϑένης" οὐδεὶς δὲ πα- 

Ξοφέδωχε. τὸ ὄνομα τοῖς πράκτορσιν. "ὁμοίως δὲ καὶ 115 
-ξητητὰς. ἄν τις παρ᾽ αὐτοῦ λάβοι, ὄνομα δημοσίας 
᾿διαχονίας, οὗ τὰ λανϑάνοντα ἀνεξήτουν. oí μέντοϊ 
ταξίαρχοι “γεγραμμένους ἔχοντες. τοὺς ἐκ. τοῦ κατα- 
λόγου, παρεσημαίνοντο, τὰ τῶν ἀφυστερούντων ὀνό- 

85 ματα" καὶ τοῦτο παραστίξειν ἐκαλεῖτο. Πρυτανεία δέ : 
Pollux Fol 11. 
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21? ἐστι χρόνος ὃν ξκάστῃ φυλὴ πρυτανεύει" καὶ ὅτε μὲν 
xa^ ἦσαν; πλείούς ἑχάστῃ. φυλῇ. αἱ ἡμέραν" indü δὲ 

δώδεκα ἐγένοντο, ἑκάστη φυλὴ μηνὸς. πρυτανείαν 

116 ἔχει. " Πυρφόρος παῖς αἰρετὸρ, ἐκ καϑαρευούσης oi- 
κίας, ὑπὸ χλαμυδίῳ καὶ στροφίῳ φτεριέρχεται, aos 
ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ἐπιτιϑείς.. Φύγκλητος ἐκκλησία, ἣν 
ἐξαίφνης imolovv μείΐξονος᾽ χρείας ἐπιλαβούσης, ixa- 
«“λεῖτο δὲ καὶ καταχλησία, ὅτι "καὶ τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν 
χατεχάλουν" ταμίας ἐχάλουον τοὺς ταῖς ἱεραῖς πτριήρὲ- 
Θεσι ᾿λειτοὐργοῦντας, ἄλλους δὲ τριηράρχους. "xe οὗ 10 

ΟἿΣ ἐκ τῆς Παράλου χαὶ τῆς Σαλαμινίας ναῦται; ixa- : 

Aobvro uiv οὐ mágaAow X—— dips d — 
» δὲ Σαλαμίνιοι. 

117 , , ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E, I . 

Hspl τῶν. ἐν" ̓̓ ϑήνῃσι. δικαστηρίων, ὅϑεν τε, IBrowo- 15 
. μόδϑησαν καὶ. τίνας δίχας ἔκριναν. 

δικαστήρια ᾿Αϑήνῃσιν Ἄρειος πάγος" ἐδίκαξε δὲ 
iplvov καὶ τραύματος ἐκ προνοίας, καὶ πυρκαϊᾶς, «al 
Φαρμάκων; ; ἐάν τις ἀποκτείνῃ δούς." ἐγίγνετο" δὲ διω- 

μοσία, wol μετὰ αὐτὴν. Ἀρίσις: προοιμιάζεσθαι δὲ οὐκϑο 
215 ἐξῆν. οὐδὲ οἰκτίξεσϑαι" μετὰ δὲ τὸν «σρότερον λόγον 

ἐξῆν φυγεῖν, εἴ "rus γονέας εἴη ἀπεκτονώς. καϑέκα- 
“τὸν δὲ. μῆνα τριῶν ἡμερῶν ἐδίχαξον ἐφεξῆς, τετάρ-. 

118: τῇ φϑίνοντος, τρίτῃ, δευτέρᾳ. *oi δὲ ἐννέα: ἄρχοντξρ, ] 
Οὐ x09' ἕχαστον ἐνιαυτὸν μετὰ τὸ δοῦναι τὸς sj8s- add 
veg: ἀεὶ τοῖς ᾿ἀρεοπαγίταις τροσετίθϑεντο" -ὑπαίϑριον — 

δὲ ἐδικάξοντο. φόνου δὲ ἐξῆν ἐπεξιέναν μέχφις ἀνε. 
φιῶν., καὶ ἐν τῷ δρκῷ “προσεπερωτᾶν, τίς προσήχων — 
ἐστὶ τῷ τεϑνεῶτι" χἂν οἰκέτης ἢ, ἐπυσκήπτειν. 6vyxE 

οὐδ χώρήηξαι. Τὸ ἐπὶ "Παλλαδίῳ" ἐν τούτῳ λαγχάνεται. πε- 30 | 
oi τῶν "ἀκουσίων φόνων" μετὰ γὰρ “Τροίας ἅλωσιν —— 
idoysiov "τινὰς τὸ Παλλάδιον ἔχοντας Φαληρῷ προῦ: 
βαλεῖν, ἀγνοίᾳ 0" ὑπὸ τῶν “ἐγχωρίων ἀναιρεθέντας | 
ἀποῤῥιφϑῆναι. καὶ viv: "μὲν οὐδὲν προδήπτετο. ξῶον" Ὁ 

119* 4 nag * "oss ὅτι εἶεν. went τὸ πνλδόδοην | 
ἐκ 
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ἔχουτεξ, καὶ οἱ μὲν. ταφέντες ἀγνῶτες sipodiyóozi- 
user. τοῦ ϑεοῦ χρήσαντος " αὐτόϑι δὲ ἱδρύϑη τὸ 
“ηαλλάδιον" καὶ περὶ τῶν ἀκουσίων ἐν αὐτῷ .δικάξου- " 
σι. Τὸ ἐπὶ “ελφινίῳ" ἱδρύϑη μὲν ὑπὸ τοῦ «Αἰγέως, 
δλέγεται δὲ ̓ἀπόλλωνι “4ελφινίῳ καὶ ᾿Δρτέμιδι zfeAqu- 
vig* ἐκρίϑη δὲ ἐν αὐτῷ πρῶτος Θησεὺς, ἀφοσιούμε- 
wog τὸ ἄγος τῶν ὑπὶ αὐτοῦ ἀνῃρημένων λῃστῶν καὶ 
τῶν Παλλαντιδῶν, oUg ὡμολόγει μὲν ἀποκτεῖναι, δὲ- 
καίως δὲ ἔφη τοῦτο δεδρακέναι. "Τὸ ἐπὶ Πρυτα. 190 

τονείῳ" δικάξει 'δὲ περὶ τῶν᾽ ἀποχτεινάντων, χἂν ὦσιν 
ἀφανεῖς" «aoi περὶ, τῶν ἀψύχων τῶν. ἐμπεσόντων "καὶ 
ἀποχτεινάντων. προειστήχεσαν. δὲ τούτου τοῦ δικα- 
στηρίου φυλοβασιλεῖς, oUg ἔδει τὸ ἐμπεσὸν ἄψυχον 
ὑπερορίσαι. Τὸ ἐν Φρεαττοῖ᾽ ἐν τούτῳ ἐκρίνετο εἴ 

15τις τῶν φευγόντων ἐπ᾽ ἀκουσίου φόνου αἰτίᾳ δευ- 
ο΄ πέραν αἰτίαν ἑχουσίου προσλάβοι. ἦν δὲ iv ϑαλάττῃ 

40 δικαστήριον. καὶ τὸν iv αἰτίᾳ προσπλεύσαντα 
“ἧς γῆς οὐ. προδαπτόμενον ἀπὸ τῆς νεῶς ἐχρῆν ἀπο- 
'λογεῖσϑαι, μήτε ἀποβάϑραν μήτε ἄγκυραν εἰς τὴν γῆν 

οβαλλόμενον. "Ινώριμα δικαστήρια, ἡ "Hisl, τὸ 191 
τρίγωνον, οὗ μέμνηται. “είναρχος᾽ μέσον παράβυ- ^ 
τον, μεῖζον παράβυστον" καὶ μείζονος δὲ μέμνηται 
-Δυσίως" ἐν μέν τοι τῷ παραβύστῳ οἱ ἕνδεκα. ἐδίκα- 
'£ov*- τὸ ΜΜητίχου κάλλιον, οὗ μνημονεύει "Avügotiov. 
95 Τὸ ἐπὶ ““ύχῳ᾽ ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ «“ὐχου δεκάς" καὶ ἥρως 

. δὲ ἵδρυται αὐτόϑι ἔχων τοῦ ϑηρίου μορφήν" πάλαι 
ο ιδὲ συνήεσαν οἵ συνδικάξοντες τὰ δικαστήρια. Τὸ “δὲ 

"Μητίχου δικαστήριον μέγα, οὕτω κληθὲν ἀπὸ ἀρχι- 
 πέχτονος Μητίχου" "ἐδίκαζον δὲ οἵ ὑπὲρ τριάκοντα 190 
φοτη. ἐκ -τῶν ἐπιτίμων καὶ μὴ ὀφειλόντων. τῷ δημο- ὁ 
- 6(o* ὥμνυον δὲ ἐν. ᾿᾿ρδήττῳ δικαστηρίῳ. ᾿Ἵπόλλω “τα- 
toov καὶ “Ζήμητραν καὶ Φία βασιλέα" ὁ δὲ ΚΆρδητ- 
τὸς Εἰλισσοῦ μέν. ἐστι πλησίον" ὠνόμασται δὲ ἀπὸ 
τινὸς ἥρωος, ὃς στασιάξοντα τὸν 'δῆμον υὑπὲρ ὅμο- 

ϑονοίας ὥρχωσεν. Ὃ δὲ ὅρκος ἦν. τῶν δικαστῶν᾽ περὶ 
“ὲν ὧν. νόμοι. εἰσὶ, πατὰ τοὺς. νόμους ψηφιεῖσθαι" 

Κο 
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περὶ δὲ ὧν μὴ εἰσὶ, σὺν γνώμῃ τῇ δικαιοτάτῃ" Ópo- 
σάντων δὲ καὶ τῶν δικαξομένων, τὸ πᾶν ἐκαλεῖτο dt- 

123 φιορκία. "Ἢ Ἡλιαΐία δὲ πεντακοσίων" εἰ δὲ χιλίων 
δέου δικαστῶν, συνίσταντο δύο δικαστήρια" εἰ δὲ 
πενταχοσίων καὶ χιλίων, vole ψήφους δὲ εἶχον χαλ-ὅ 
κᾶς δύο, τετρυπημένην καὶ ἀτρύπητον" καὶ κάδον, 
€ κημὸς ἐπέκειτο, δ οὗ καϑίετο ἡ ψῆφος" αὖϑις δὲ 
δύο ἀμφορεῖς" ὁ μὲν χαλκοῦς, 0 δὲ ξύλινος" Ó μὲν 

φύριοξ, ὁ δὲ ἄκυρος" τῷ δὲ χαλκῷ ἐπῆν ἐπίϑημα, 
μιᾶς ψήφου χώραν ἔχον" οὗ ὕστερον μυστικῶς δι-1ὸ 
κάξοντες ἦσαν ἐκ τῶν ἐπωπτευκότων᾽ τὸ δὲ δικαστή-. 
Quov :ιδριεσχοινίξετο, τοῦ μὲν βασιλέως παραγγείλαν- 
τος, τῶν δὲ ϑεσμοθετῶν πληρούντων τὸ δικαστήριον. 

194 v0 δὲ περισχοίνισμα ἀπὸ πεντήκοντα ποδῶν ἐγίγνε- 
το χαὶ oí ὑπηρέται ἐφειστήκεισαν, ὕπως μηδεὶς ὧνξ- 15. 
πόπτευτος προσῇ᾽ αἱ μὲν οὖν τῶν δικαστηρίων ϑύ- 
ραι, κιγκλίδες ἐκαλοῦντο, ἃς οἱ Ῥωμαῖοι καγκελζω- 
τὰς λέγουσιν" ἀνίστατο δὲ τὰ δικαστήρια, εἰ γένοιτο — 
διοσημία᾽ ἐξηγηταὶ δὲ ἐκαλοῦντο οἱ τὰ περὶ τῶ ὁ — 
διοσημιῶν καὶ τὰ τῶν ἄλλων ἱερῶν διδάσκοντες. 20 

195 Ἐφέται" τὸν μὲν ἀριϑμὸν εἷς καὶ πεντήκοντα. "Ζίρά- 
κῶν δ᾽ ἀὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αἱρεϑέντας " 
ἐδίκαξον δὲ τοῖς ἐφ᾽ αἵματι διωκομένοις ἐν τοῖς πέν- 
τε δικαστηρίοις. Σόλων δ᾽ αὐτοῖς προσκατέστησε τὴν 

ἐξ ᾿Δρείου πάγου βουλήν. κατὰ μικρὸν δὲ κατεγελέό- 35 
69:1 τὸ τῶν ἐφενῶν δικαστήριον δοχοῦσι δ᾽ ὠνομά- 
ϑαι, ὅτι πρότερον τοῦ βασιλέως τοὺς ἐπ᾽ ἀκουσίῳ 
φόνῳ κρινομένους ἐξετάξοντος, ὁ Ζράκων παρέδοκε 
φοῖς ἐφέταις τὴν “πρίσιν, ἐφέσιμον ἀπὸ τοῦ βασιλέως 

τορπεποιηκώς. "ΟἱἁἨ δὲ vavroü(xor ἦσαν οἱ τὲς τῆς ξε-80. 
νίας δίχας εἰσάγοντες" ὑβριστοδίκαι δὲ ἐκαλοῦντο, εἴ 
τὸ χρὴ Κρατερῷ πιστεύειν τῷ τὰ ψηφίσματα συνά- 
γοντι, οἱ μὴ βουλόμενοι τὰς δίκας εἰσαγαγεῖν. ἐπεπό- 
λασε δὲ τὸ τοιοῦτον ἐν Σικελίᾳ. «Διαισηταὶ δὲ ἐκ 
τῶν ὑπὲρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονότων ἐκληροῦντο,, καὶ 85 
ἐπεχληροῦντο αὐτοῖς αἱ δίαιται" καὶ ἀτιμία ἀφώριστο — 
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τῷ μὴ διαιτήσαντι τὴν ἐπικληρωϑεῖσαν δίαιταν. τῶν 
δ᾽ ἐν ἱεροῖς πάλαι οὐδεμία δίκη. πρὶν ἐπὶ διαιτητὰς 
ἐλθεῖν εἰσήγετο" ἔλεγον δὲ ἐπιτρέψαι δίαιταν" "χαὶ1 97 
ἡ δίαιτα ἐκαλεῖτο ἐπιτροπή" ἡ δ᾽ ἔφεσις αὐτῶν εἰ εἰς 

5δικαστήρεον ἐγίγνετο, εἰς ἐχῖνον τὰς ψήφους ἐμβα- 
λόντες ἰδίᾳ ᾿ξκατέρας τοῦ φεύγοντος καὶ διώκοντος 
πατεσημαίνοντο" ἐλάμβανον δὲ οἵ διαιτηταὶ δραχμὴν 
παρὰ τοῦ χρίνοντος, τὴν καλουμένην παράστασιν; 
ἐγγράψαντος αὐτοῦ ἐν γραμματείῳ τὸ ἔγκλημα καὶ 

loro τίμημα" ἐλάμβανον δὲ καὶ ἑτέραν ὑπὲρ τῆς ἀντω- 
μοσίας. "Δέλτοι χαλκαῖ, αἷς ἦσαν πάλαι ἐντετυπω- 198 
μένοι οἱ νόμοι oí περὶ τῶν ἱερῶν xol τῶν πατρίων. 
Κύρβεις δὲ, τρίγωνον σανίδες πυραμοειδεῖς, οἷς ἦσαν 
ἐγγεγραμμένοι ot: νόμοι. ἄξονες δὲ τετράγωνοι χαλ- 

1δκοῖ ἦσαν, ἔχοντες τοὺς νόμους᾽ ἀπέκδιντο δὲ οἵ vs 
κύρβεις καὶ οἱ ἄξονες iv ἀχροπόλει πάλαι" αὖϑις 
δ᾽ ἵνα πᾶσιν ἐξῇ ἐντυγχάνειν εἰς τὸ πρυτανεῖον καὶ 
τὴν ἀγορὰν μετεχομίαϑησαν' διὰ τοῦτο ἔλεγον τὸν 
κάτωϑεν vouov ἀντιϑέντες πρὸς τὴν ἀκχρόπολιν. 

90" Ὀνόματα δ᾽ ἀπὸ διαιτητῶν, διαιτητὴς, δίαιτα, διαι- 199 
τῆσαι, διαιτῶν, ἐδιήτησε, ἐλχεδιήτησε, διαιτήσασθαιυ, 
καταδεδιῃτημένον, ἀποδεδιῃτημένοι, συνδιαιτητὴς, 
δυνδιαιτήσας, καταδιαιτηδάμενος, οἷονεὺ ἐν διαίτῃ 
«ράτήσας, συνδιαιτῆααι" τὸ γὰρ συνδιαιτηϑῆναι, καὶ 

45 διαίτημα,, καὶ ἐνδιαίτημα, ἑτέρας ἐστὶ χρείας. Τιμή- 
ματα δ᾽ ἦν τέτταρα᾽ πεντακοσιομεδίμνων, ἱππέων, 
ξευγιτῶν, ϑητιχῶν' *ol μὲν ἐκ τοῦ πεντακοσιομεδί- 130 
vov μέτρα ὑγρὰ καὶ ξηρὰ ποιεῖν κληθέντες" ἀνήλι- 
éxov δ᾽ εἰς τὸ δημόσιον τάλαντον oí δὲ τὴν ἱππᾶδα 

ιβοτελοῦντες ἐκ μὲν τοῦ δύνασθαι τρέφειν ἵππους ut- 
αλῆσϑαι δοκοῦσιν" ἐποίουν δὲ μέτρα τριακόσια, ἀνή- 

. λιόκον δὲ ἡμιτάλαντον. οἱ δὲ τὸ ξευγέσιον “τελοῦντες 
ἀπὸ διακοσίων μέτρων κατελέγοντο' ἀνήλισχον δὲ 
μνᾶς δέκα" οἵ δὲ τὸ Swwxóv οὐδεμίαν ἀρχὴν ἦρχον; 

$5090 ἀνήλισχον. οὐδέν. *'Av9suiov δὲ ὃ Διφίλου 151 

καλλωπίξεταν δι ἐπιγράμματος ὅτι ἀπὸ τοῦ ϑητικοῦ 



150 VHL 185: 

τέλους sig τὴν. ἱππάδα μετέστη, καὶ εἰχών. ἐστιν. dv 
ἀκροπόλει ἵππὸς ἀνδρὶ. wnQbteumiios καὶ τὸ pid 

vo ραμμα; cos 
Διφίλου ᾿᾿νϑεμίων τόνδ᾽ ἵππον 9soig ἀνέθηκεν, 

- δητικοῦ ἀντὶ τέλους ἱππάδ᾽ ἀμειψάμενος. 5 
Οἱ μέντοι πρὸ τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν dilism: 0o. 
ὁδῶν, δημοσίου ὑπηρέται; oig ἐπέταττον ἂν εἴργειν 
τοὺς ἀχοσμοῦντας, καὶ τοὺς ἃ μὴ δεῖ λέγοντας ἐξαί» 

182 φειν" "καὶ Σκύϑαι ἐκαλοῦντο, καὶ τοξόται, xci ὅπεῦ- 
αἰνιοι, ἀπὸ τοῦ πρώτου αὐυντάξαντος τὴν “περὶ αὖ-1Ὸ 

τς τοὺς ὑπηρεσίαν. τέλη δ᾽ ἦν, τὰ παρὰ Toig πεντῆχο: 
στολόγοις ἢ ἐλλιμενισταῖς “ ταῦτα. δ᾽ ἐκαλεῖτο. ἐλλυμέ: 
vui τὸ καὶ ἐμπορικά" καὶ δεκατευτήρια δέ ποΐε χᾶ-. 
τέστησαν, καὶ δεκάτη τὸ τέλος ἦν" καὶ οἵ ξευγοτρο- 
φοῦντες: ξευγίσιον ἐτέλουν. : "EvsxxAgotatov δὲ πάλαι 18 
μὲν ἐν τῇ πυχνί: πνὺξ δὲ ἦν χωρίον 'πρὸς τὴν ἀκρό- 
πολιν, κατεόχευασμένον κατὰ τὴν παλαιὼν ἁπλότητα, 

188 οὐχ εἰς ϑεάτρου πολυπραγμοσύνην: :* αὖθις 0b τὰ 
μὲν ἄλλα ἐν τῷ Zzhovvotaxó ϑεάτρῳ; μόνας. δὲ τὰς 
ἀρχαιρεσίας ἐν τῇ πυκνὶ, ἀφ᾽ ἧς τὸν τοῦ δήμου Q0-90 
ρυβον πυχνίτην φασὶν ' οἵ κωμικοί. ἐχάλουν δὲ τὴν 
προεδρίαν χαὶ πρῶτον ξύλον" xol ἐν τῷ δικαστηρίο,, 
τὴν πρώτην. χαϑέδραν. τὰ δ᾽ ὑποστρωννύμενα τοῖς 
δικασταῖς ἐπὶ τῶν £ügóv, φιάϑια ὠνομάξοντο. "Avàgo- 
φόνος, φονεὺς, σφαγεὺς, φαρμακεὺς, φονῶν, φονιχὸς, 35 
μιαιφόνος" ἔχτεινεν, ἀνεῖλεν, ἐφόνευσεν, ἀπέσφαξεν, 

484 ἐδολοφόνησεν, ἐμιαιφόνησεν. " ἐπὶ 05 τούτοις, ἐναγὴς, 
μιαρὸς, παμμίαρος, αἵματι, προσεχόμενος, αἵματος με- 

οστός" τὸ δὲ πρᾶγμα, φόνος, ἀναίφεσιρ, μιαϊφονία, 
σφαγή. Εἴη δ᾽ ἂν ἐκ τῶν περὶ τὰ δικαστήρια, κοινῶ- 80 
vol, κοινωνία, κοινωνικὰ χρήματα, τὰ παρὰ τῷ Zfu- 
qoc9ivs- οἵ γὰρ κοινῶνες Ξενοφῶντος ἴδιον" xci 
ἀνέμητα χρήματα, καὶ κοινὰ, ἐπίκοινα, οὐ διῃρημένα" 

485 τὰ γὰρ διαιρετὰ, εὐτελέστερον" "καὶ τὸ ῥῆμα, κοινω- 
νῆσαι, καὶ κοινῶσαι τὰ. χρήματα, μίξασϑαι τὴν οὐ- 88 
wav: συνάψασθαι τὸν πλοῦτον; συνερανίάαι, GuvG- 
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yeytüv y δυναϑροίσασϑαι, συνενεγχεῖν sig. ταντὸ τὴν. 
οὐσίαν, συστήσασθαι, συμβαλεῖν" κοινῇ, κοινῶς, κοι-, 
νωνικῶς., χοινωνικὸς ἀνήρ. καὶ ἀξιοκοινώνητος, καὶ: 

4i a4. δὲ ἐναντία, διελέσθαι, διακλήρώσα- ... 
αιάϑαι, διαλαχεῖν, δάσασθαι" τὸ δὲ νείμασϑαι. ἑτέραφ. 
ἐστὶ χρείας" «c τὸ μερίσασϑαι, εὐτελέστερον κρεῖό-. 

σον δὲ, τὸ μοιρολαχεῖν" καὶ Ψέμησιρ: οὐσίας, διαίρε-. 
σιρ, διώκλήρωόσις". ᾿δ᾽ ydg: διαμερισμὸς, ὑπόφαυλον" 186 
«ui ἡ δάτησις, ὑπομόχϑηρον" βέλτιον δὲ; ὁ δασμόςφ" 

τοχαὺ οὗ μὲν διανεμόμενοι, νεμηταὺν xe μερισταὶ, καὶ 
μερῖταν, καὶ μοιρόλογχοτ᾽ οὗ δὲ διανέμοντες, δατη- 
ταί" χαὶ εἰς δατητῶν αἵρεσιν, ἔλεγον oí ῥήτορες" cg 
ἐπιτοπλεῖστον δὲ οἵ μοιρόλογχοι: xol τὸ μοιρολογχεῖν | 

ἐλέγετο. imi τῶν μετεχύντων κακουργήματος" iyyüg 
16 δὲ τούτων, πληροῦχοι, πληρουχοῦντες, κοτακληροῦυ- 

“οῦντες, κατανεμόμενοι, κατὰ κλήρους νεμύμενοι" ach 
τὰ πρᾶγμα, κληρουχία" καὶ τὸ ῥῆμα, κληρουχεῖν, παν 
τακληραυχρ" wav «ληρουχικὰ χρήματα, de. hqpos 
σϑένης. DG OA 

20 "KEOAA4410N yq ug 
Περὶ πρέσβεων καὶ τῶν περὶ αὐτοὺς acl ὅσα ἀπὲ 
κηρύχων" καὶ aol τιμῶν xai συγγραφῶν xài ὅσα. 

: . ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ συναλλάγματος. — 

τ Πρέσβεις, πρεσβευταὶ, πρεσβεία, ἀρέσβευσιρ, sii 
9οβεῦσαι, διαπρεσβεύσασϑαι, ἐπιπρεσβεῦσαι, OwczQzd. 

βεῦσαι, παραπρεσβεῦσαι, ἐπιπρεσβεύσααϑαι, παραπρεό. 
βεύσασϑαι, ᾧ μᾶλλον κέχρηται ““ημοσϑένης, καὶ Πλά-:. 
των “παραπρεσβείαρ δ᾽ ἦν κατ᾽ αὐτῶν ἡ δίκῃ. ,.Ο δὲ 
πρεσβευτὴς εἴη ἂν χαὶ ἄγγελος χαὶ διάχονος " ἑτέρας 

30 δὲ χρείας, κῆρυξ, καὶ σπονδοφόρος. " Τὸ δὲ 491-138 
χειον, φόρημα ἦν τῶν πρέσβεων, καὶ εἰς "τὸ zQvra- 
vtov ἐπὶ ξενίᾳ. ἐκαλοῦντα. Εἴποι δ᾽ ἄν τις τοὺς 

πρέσβεις. ὑπαλλάττων τὴν πρεσβείαν". ὅϑεν εἴρηται, 
τῷ χήρυχυ καὶ πρεσβείᾳ χρηματίξειν. Καὶ τὰ ῥήμα- 

35v, πρεσβεῦσαι, διχκονήσασϑαι, ἀποπρεσβεύαασϑαι, 
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ἀντιπρεσβεῦσαι. "Amo δὲ κηρύκων, κηρύξαι ἐρεῖς, καὶ: 
ἀποκηρύξαι, καὶ ἐπικηρύξαι, προκηρύξαι, ἀνακηρύξαι; 
ἀνειπεῖν" καὶ ἀναγορεῦσαι, ἐπικηρυκεύσασϑαι, ἐχεχει- 

189 ρίαν ἀπαγγεῖλαι. " Kol τὸ πρᾶγμα, κήρυγμα, κηρυ- 
«le, ἐπικηρυχία" καὶ τὸ ἐναντίον, ἀκήρυχτοι πόλεμοι; 5 
καὶ ἀκηρυχτεὶ ἐπιόντες, καὶ ἀναχήρυκχτοι" ἄσυλοι δὲ 

ἦσαν" “καὶ ἐξῆν αὐτοῖς πανταχόσε ἀδεῶς ἰέναι" ἀσυ- 
Ae, καὶ ἀσπονδία " ὁπονδοφορῆσαι, καὶ σπονδὼς ἐπε- 
vsyxtiv, σπείσασθαι, σπονδὰς αἰτῆσαι" ἔνσπονδοι; 
ὑπόσπονδοι, καὶ và ὅμοια.. Χρυσῷ στεφάνῳ στεφα-1ο 
νωϑῆναι, ϑαλλῷ, ἀναγορευϑῆναι, ἀνακηρυχϑῆναι, 
ἀναγγελϑῆναι, καὶ τὰ ὅμοια. Καὶ τὰ, πράγματα; ἀνα- 

140 γόρευσις , ἀνακήρυξις, ἀνάῤῥησις , ἀναγγελία. I Kol 
μὴν. καὶ αἵ λοιπαὶ τιμαὶ, δωρεαὶ, γέρα; προτιμήσεις, 
χάριτες, σιτήσεις, σιτηρέσιον, καὶ σύσσιτον εἶναι. σορ-15 

φύρα, προεδρία, χαλκοῦν ἑστάναι, ἀτέλεια, χρήματα" 
" φοῖς δὲ ξένοις καὶ πολιτεία. Συγγραφὴ, συνάλλαγμα, 

συμβόλαιον, γραμματεῖον, συνθήκη ἔγγραφος, ὁμο- 
λογία ἔγγραφος" ἀπὸ δὲ τῆς συγγραφῆς, τὸ συνεγρά- 
ψατο" xe κατὰ συγγραφὴν ἐπόρνευσε" καὶ ναυτικὴ 90 

"συγγραφή" καὶ παρασυγγραφὴ παρὰ Ζημοσϑένει, τὸ 
ξξωϑέν τι ποιῆσαι τῶν ἐν τῇ συγγραφῇ. συμβαϑέν- 
τῶν ἀπὸ δὲ συναλλάγματος, συναλλάσσειν" ὥσπερ 
ἀπὸ συμβολαίου, συμβαλεῖν, συμβαλόντες, καὶ συμ- 
βόλαιον, συμβεβλημένον ἤδη λέγουσι" καὶ χαρᾶς συμ- 95 
βόλαιον, καὶ φιλίας συμβόλαιον. 

141 *KEOGQAAAION IB 
Περὶ δανείόματος καὶ τῶν ἀπ᾽ αὐτοῦ, καὶ ϑεῶν. 
ὧν ἐκέλευσε Σόλων ἐνομοῦσϑαι, τιμήματος τε χαὶ 

ὑποϑήκης καὶ καϑυφέσεως δικῶν καὶ. τῶν 80 
περὶ αὐτά. 

“Ζάνεισμα, χρεωφείλημα, ἔγγειον, ναυτικὸν, «ov. 
ἐχδόσεις, ἑτερόπλουν, ἀμφοτερόπλουν, ὑποκίνδυνον, 
ἐπικίνδυνον, ἐπίτοκον, ἄτοκον. περισχοινίσαι τὰ ἱερὰ 
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ἔλεγον, iv ταῖς ἀποφράσι, καὶ τὸ παφαφράξαι, otov 
Πλυντηρίοις καὶ ταῖς τοιαύταις ἡμέραις" περισχοινί- 
σαν δὲ τὸ δικαστήριον, ὁπότε περὶ μυστικῶν δικά- 
ξοιεν, ἵνα μὴ προσίῃ μηδεὶς ἀνεπόπτευτος ὦν. "Τρεῖς 145 

σϑεοὺς ὀμνύναι κελεύει Σόλων, ἹἹκέσιον, Καϑάρσιον, 
᾿Εξακεστήριον. ᾿Εντιμήσασϑαί ἐστιν, ὅταν τις προῖκα 
διδοὺς τιμήσηταί τι, ὁπόσου δεῖ" ἀποτίμημα δ᾽ ἐστὶν 
olov ὑποϑήκη" κυρίως μὲν πρὸς τὴν προῖκα, ἤδη 0b 
καὶ πρὸς τὰς μισϑώσεις. Καὶ τὸ ῥῆμα, ἀποτιμήσα- 

τοσϑαι" ϑεῖναι μὲν οἰκίαν, τὸ δοῦναι εἰς ὑποθήκην" 
ϑέσϑαι δὲ, τὸ λαβεῖν εἰς ὑποθήκην" καὶ τὸ μὲν ἔϑη- 
κε, τὸ δὲ ἔϑετο' ὁμοίως ὑπέθηκε καὶ ὑπέϑετο. 
“γπερίδης δὲ ἐν τῷ. πρὸς Χάρητα ἔφη ἀποδόμενος 
ἀντὶ τοῦ ὑποϑείς. "Δίκαι δὲ ἦσαν καὶ καϑυφέσεως" 148 

15καὶ ἔστιν. εἰπεῖν, καϑυφῆκε, καϑυφήκατο, καϑυφέ- 
σϑαι, προὔδωκεν, ἐνέδωκε, καταπροήκατο τὴν χατηγο- 

. ρίαν" κατεχαρίσατο, ἀπέδοτο, ἐξέδωκε, ἀνδίλετο τὴν 
γραφὴν, διεγράψατο" ἐξέλιπε τὸν ἀγῶνα οὐκ ἐπεξ- 
ελϑών" ἐγκατέλιπεν, ἀπέστη, ἐξέστη, κατὰ συνθήκας 

50 εἶπεν" ἐθελοκακῶν, ὑποχωρῶν, κατακλινόμενος " καὺ 
ὡς ᾿Ὑπερίδης, κατηγόρησεν ἐνδόσιμα. 

*'KEGOAA44A410wN Ir 144 

Περὶ ἐράνων καὶ τῶν περὶ αὐτούς" περὶ ἀϑροισμοῦ 
^ «ui τοῦ συγκαϑῖσαι τὴν βουλὴν καὶ δημεύσεων | 

25 καὶ τῶν ὁμοίων. 

"Egavoi, ἐρανισταὶ, κοινὸν ἐρανιστῶν, ἐρανικαὶ 
δίχαι, ἐρανικὸς νόμος, ἐράνου φορὰ, ἐράνου xava- 
βολή᾽ κατενεγεῖν τὸν ἔρανον, πληρώσασϑαι τὸν ἔρα- 
vov, ἐκλιπεῖν τὴν φοράν" ἔοικε δ᾽ ἂν τοῖς ἐρανι- 

βοσταῖς, καὶ οἱ συμμορῖται, καὶ συμμορία" καὶ τὸ παρ᾽ 
“Ῥπερίδῃ μετοικικῆς συμμορίας ταμίας" βουλὴ συνε- 
χάϑισε, συνῆλθε, συνεχύϑη, συνεταράχϑη., συνέστη, 
συνελέγη, συνετάχϑη, συνηθροίσθη, προήδρευσε, συνή- 
δρευσεν, ἐχρημάτισεν, ἐβούλευσε, προεβούλευσε. * βου- 145 

" 
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λῆς ἦν ἔδρα, avvuynysontvov ἦσαν. ol βουλευταὶ, slg 
ταυτὸν ἦλϑον, ἐπληρώϑη τὸ βουλευτήριον, μεστὸν ἦν" 

ταῦτα καὶ περὶ δήμου ἄν vig εἴποι el δικαστῶν. 
“ημεῦσαι οὐσίαν, ἀπογράψαι, δημοσίᾳ ἀπογραφῆναι, 
δημοσίαν ἀποφῆναι" ἀποστῆναι. τῆς οὐσίας, παραχω-5 
θῆσαι τῶν χρημάτων, τῶν ὄντων, τῶν. ὑπαρχόντων, 

τοῦ κμίρου, τῶν πατρῴων, τῆς κτήσεως, τῆς περιου- 
σίας, τῶν περιόντων ἁπάντων" CAMS —! τῶν 
πατρῴων: 

146᾽ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ H m 
᾿Περὶ προθέσεων. καὶ ἐκφορῶν͵ καὶ περὶ κηδείας καὶ, 

- '. ὅσα πούτοις. ἀνήκει. 

Ἡροϑέσεις ,. ἐκφοραὶ. τρίτα, ἔννατα, éuntdbus 
ἐναγίσματω j χοαὶ, τὰ γδνομιόμένα" ὁπαμείψασϑαι τῆς 
γῆς, ὑφάπτειν τὴν πυράν" περίδειπνον, ταφὴ, ἐντά: 15 

gie, μνῆμα, τάφος, χῶμα, ΗΝ —— γτήμδιυνν 
aet τὸ χαὶ σοροὺ, καὶ πύελοι. "" 

147 "IK EÀ44410N IE α guo 

. Περὶ βλάβης καὶ. τοῦ ξημίαν εἰσενεγκεῖν. καὶ τοῦ 

“κληρωϑῆναι τὸ δικαστήριον. ; 20 

Βλάβη, βλάβος, βλάμμα, ξημία βλαβερὰ, bufla- 
βής" καὶ τὰ ὅμοια; ἐπιξήμιος, ξημιώδης, βλαβερῶς, 
ἐπιβλαβῶς, ἐπιζημίὼς" τὸ γὰρ ξημιώδως δύσφϑεγ- 
χτον. Εἰσενεγκεῖν ξημίαν, ἀποδοῦναι, διαλῦσαι; ἀπο- 

ετῖσαν, ἐκτῖσαυ, καταϑέσϑαν, καταϑεῦναι;, καὶ τὰ ὅμονα, 95 

148* Καὶ τὰ πράγματα, εἰσφορὰ, ἀπόδοσις, διάλυσις, ἔκ- 
τίσις, ϑέσις" εὐτελέστερα γὰρ τὰ λοιπά" ὀνόματα δὲ 
οὐκ ἔστιν οὐδὲ ἐπιῤῥήματα:. Καὶ τὰ ἐναντία, εἶσ-.. 
πράττειν, ἐνεχυράξειν, κατενεχυράξειν, ἀπαιτεῖν. Καὶ 
τὸ πρᾶγμα, εἴσπραξις, ἀπαίτησις " ὃ γὰρ κατενεχυρα: 80 
éuóg, φαῦλον. Ἐρεῖς δὲ, ἐκληρώϑη τὸ δικαστήριον, 

ἐνεκληρώϑη,, ἐκάϑιυσε, συνέστη, συνῆλθε, συνήδρευσεν, 
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ἔκρινεν; ἐδίμασεν, ἔγνω, ψῆφον Wero, γνώμην ibj- 
veyxs , "κατεψηφίσατο, κατέγνω, κατεδίχασε, προσετί- 149 

μησεν,, ἐπετίμησεν, ἐξημίωσεν, ἀπέγνω, ἀπεψηφίσατο, 
ἀφῆκεν, ἀπελύσατο, ἀπεδίκασε, καὶ τὰ ὅμοια" mA. 

ὅρωσις» xÀjjgos , σύστασις, σύνοδος, γνῶσις, κατάγνω» 
σις, καταδίκη, ἀρίσις, διαψήφισις, καταψηφισμὸς, τί» 

βημα; τίμησις, προστίμημα, ἐπιτίμιον, ξημία, ξημίω- — - 
μα, ἐπιξημίωμα,. ὄφλημα, τιμωρία, ἐπυβολὴ, δίκη 

- 

ἄφεσις, ἀπαλλαγὴ, καὶ và ὅμοια. “Τιμᾶσθαι, ὠντο 150 
10 τιμᾶσϑαι, ἀνϑυποτιμᾶσϑαι, ἀναστῆναι τοὺς δικαστὰς, 

ἀπαναστῆναι, ἀπαλλαγῆναι τοῦ δικαστηρίου, καὶ τῆς 

βουλῆς, καὶ τοῦ δήμου. Ovx εἶξα, οὐκ ἐπεχώρησα, 
οὐκ ἐνέδωχα, οὐκ. ἐφοβήθην, οὐκ ἐξεπλάγην, οὐχ 
ὑποχατεκλίϑην; οὐκ ἐξετράπην, οὐκ ἐξέστην, ovx ἐξη- 

16 πατήθην, οὐ παρεκρούσθην, οὐχ ὑπήχϑην, οὐ παρή. 
χϑην" ἐξιδιώσατο, προφηγάγετο, ὑπηγάγετο, κατεχτή- ᾿ - 

δατο, κατηγωνίσατο. "προνοεῖν, συμφρονεῖν, συμφῶω"151 
vsiv, συννοεῖν, συνϑεῖν, συμβουλεῦσαι, συνῆφϑαε, 

συνηνῶσϑαι, συγκεχρᾶσϑαι, ἀναχεχρᾶσθϑαι, μεμίχϑαι, 
90 συνηρτῆσϑαι, συνδεδέσϑαι, ἐξηρτῆσϑαν ἀλλήλων, εἰλῆ» 

φϑαι, ἔχεσθάντ᾽ μίαν γνώμην ἔχειν, idc βαίνειν, ἶσα 

πνεῖν, ἕνα ϑυμὸν ἔχειν" τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι, τοῖς 
αὐτοῖς χαίρειν, ταυτὰ λυπεῖσϑει, ταυτὶ φιλεῖν, ταυτὰ 
Μισεῖν᾽ τῶν αὐτῶν ἔχεσθαι, ἕνα δῆμον εἶναι. " Καὶ 1552 

25€ πράγματα, ὁμοφροσύνη, ὁμόνοια, ὁμογνωμοσύνη, 
ὁμολογία, συμφωνία, “ὁμοφωνία,. ἀνάκρασις, σύνδε- 
μος ταῦτα μόνα" ἡ γὰρ σύνδεσις, σχληρὸν, χἂν ἡ 
Πλάτωνος 4. Τὰ δὲ ἐναντία τούτων, ἀπεῤῥῆχϑαο 
ἐπεσχίσϑαι, ἀπῆχϑαι, ταράσσεσϑαι , ϑορυβοῦσϑαιυ, vo- 

Soósiv: ἀπ᾿ ἀλλήλων ἀφεστάναι, διαφωνεῖν, Suyovosiu, 
“ἀλλοφρονεῖν, ἀπ᾽ ἀλλήλων λελύσθαι, ἀλλήλων ἀπηρ- 
φῆσϑαι, διακεκχόφϑαι, κατὰ μοίρας ἐπιδιακεχωρῆσϑαι, 
ἐπιμεμερίαϑαι,. διανενεμῆσϑαι, διχογνωμονεῖν. * Καὶ 158 
τὰ πράγματα, στάσις, στασιασμὸς, διάστασις, ἀπόστα- 

“85 σις. ταραχὴ, ϑόρυβος, νόσος, ιδιαφωνία, διχόνοια, à. : 

ψοφροσύνη, ἀλλοφροσύνη, διχογνωμοσύνη, διανομὴ», 
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ἀπέχϑεια" τὰ δὲ ἄλλα, φαῦλα. ὀνόματα δὲ οὐκ ἔστιν, 
ὅτι μὴ στασιαστικός᾽ ὁ γὰρ στασιώδης, ὑπόφαυλον" 
«cl τὸ ταραχώδης, εὐτελὲς, ὥσπερ καὶ ὁ ϑορυβώδης, 
ἀπὸ δὲ τῆς ἀπεχϑείας, ὁ φιλαπεχϑήμων" τὸ γὰρ χω- 
gis τῆς προσϑήκης οὐκ ἔστιν ἐν χρείᾳ τοῦ ἀνόματος 5 
ὁ ἀπεχϑήμων, ἀλλὰ μᾶλλον ὁ ἀπεχϑής" καὶ ὁ διχο- 

4δάγνώμων, βίαιον" "ἐπιῤῥήματα δὲ, στασιαστικῶς, ἐξε- 
ἀτασιασμένως, διχογνωμόνως" καὶ τὰ πράγματα, τα- 
ραχῶδες, καὶ ϑορυβῶδες" ἀμείνω γὰρ ταῦτα τῶν dm. 
αὐτῶν ἐπιῤῥημάτων: ἀπὸ δὲ τῆς ἀπεχϑείας, ἀπεχϑῶς, 10 
«e φιλαπεχϑημόνως" ὑποκρούειν, ὑποσκελίξειν, ἐμπο- 
δίξεοιν, ἐπιστομίξειν, ταράττειν, καταϑορυβεῖν, ἐχκρού- 
ειν,, ἐνοχλεῖν, διακόπτειν, ἐπέχειν, ἀνέχειν, κατακρού- 
εἰν, κατακολούειν, κατασιγάξειν, καταδικάξειν, κατα- 
στασιάξειν, καταβοᾶν, περιβοᾶν, καταϑροεῖν, Χατα-15 

1565 ϑρυλλεῖν, ἀποστρέφειν τὴν γλῶτταν, "ἀποφράττειν 
τὸ στόμα, μονονοὺκ ἀφαιρεῖσϑαι τὴν φωνὴν, ἐκκό- 
στειν, ἐξαίρειν, ἐμποδὼν ἵστασθαι" μόνον τὰς ἀκοὰς 
ἡμῶν ἐπιλαμβάνειν, ἐπέχειν, ἐπιφράττειν" ἐπῃνεῖσϑε, 
ἐπεδέχεαϑε, προσίεσϑε, ἠνείχεσϑε, ἐχαίρετε᾽ συνείητε, 90 
ὁμογνώμονες ἦτε, ἡρεῖσϑε, ἐπενεύετε, ἐπεχειροτονεῖτε, 
ἐπεκυροῦτε, ἐπεψηφίξετε. Ἣ ϑόλος, ἐν ἡ αυνεδείπ- 
vovv ἑκάστης ἡμέρας πεντήκοντα τῆς τῶν πενταΐο- 
Giov βουλῆς, ἡ πρυτανεύουσα φυλή" ἀτελὴς, ὁ τῆς 
ἀτελείας τυχὼν, ἰδοτελὴς, ὁ τιμηϑεὶς μὴ ταυτὰ τοῖς 96 
μετοίχοις τελεῖν' ὑποτελὴς πᾶς ὅτῳ μὴ τὸ ἀτελὲς 

1δ0 ὑπῆρξεν ἐκ δωρεᾶς. "“συντελὴς, ὁ σὺν ἄλλῳ λειτουρ- 
γῶν. Καὶ ὃ μὲν ἀτελὴς, ἀφειμένος τῶν τελῶν, ἀπηλ- 
λαγμένος, ὃς ἐπανεῖται τὰ τέλη, ἔξω τοῦ τέλους, οὐ 
λειτουργῶν: καὶ τὸ πρᾶγμα, ἀτέλεια, ἄφεσις, ἀπαλ-80 
Amy], ἀπραγμοσύνη, ἄνεσις" ἡ γὰρ ἀλειτουργησία, 
εὐτελές" ἀλειτούργητον δὲ οὐσίαν 4είναρχος εἴρηκδ. 
αὶ ἰσοτελὴς, καὶ ἰσοπολίτης, ἰσότιμος, καὶ ὁμότιμος, 
καὶ τοῦ μετοικίου ἀφειμένος" καὶ τὸ πρᾶγμα, ἰσοτές-  — 

467 λεια, καὶ ἰσοπολιτεία, καὶ ἰσοτιμία. *'O δὲ ὑποτε-85 
λὴς, καὶ ὑπεύϑυνος τελῶν, ὑποτελῶν, καταβάλλων, 

— 
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εἰσφέρων, λειτουργῶν, ἐπιδιδούς" καὶ τὸ πρᾶγμα, τέ- 
Aog, καταβολὴ, εἰσφορὲ, λειτουργία, ἐπίδοσις. Ὃ δὲ 
συντελὴς, συντελῶν, συνεισφέρων, συνερανίξων, κα- 
ταβαλλόμενος, συγκαταβάλλων, συγκατατιϑεὶς, συνε- 

5 πιδιδούς" καὶ τὰ ῥήματα, ἀπὸ τούτων τῶν μετοχῶν" 
καὶ τὸ πρᾶγμα, συντέλεια, συνεισφορὰ, συμβολὴ, 
ἔρανος. 



i*TOYAIOY HOAYAEYHROYZ 0. 

᾿Ιοὐλιὸς Πολυδεύκης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. g^ 
Οὐ, κυδεικὸν τι βιβλίον πεποίηται Γοργίᾳ τῷ σο- 

φιστῇ, οὑτωσὶ μὲν ἀκοῦσαι παιδευτικὸν, εἰς δὲ στεῖ- 5 
ouv ἐλθεῖν ὀλίγου λόγου" τούτου τῷ δυγγράμματι 
πάλαι μὴ προομιλήσας, ἀλλὰ νῦν ἐντυχῶν, ἠρξάμην 
σερὶ τούτων τῶν βιβλίων ὥς τι ὄντων φρονεῖν. cà 
τὲ γὰρ ἄλλα καὶ τὴν χρείαν αὐτῶν ἀποδέχομαι, καὶ 
ὅτι τὸν τῶν ὀνομάτων κατάλογον ἔχοντά τι τῇ φύσει 10 
προσχορὲς τῷ τρόπῳ τῆς διαϑέσεως σεσόφισται πρὸς 
τὸ ἄλυπον ἐν τῷ τῆς συντάξεως σχήματι, ὡς μηδένα 
ϑᾶττον τῷ γνωσθϑέντι προκχαμεῖν, τῷ τὸ ΜΝ» ἀκοῦ- 
σαι ποϑεῖν. Εὐτύχει κύριε. 

ΟἸΚΕΦΑΛΑΙΑ TOT ENNATOT BIBAIOT. 15 
Ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ τὰ περὶ πόλεως οἰκισμῶν 

ἐστιν ὀνόματα χαὶ ὅσα ἀπὸ ὅρων, ἢ δήμων, ἢ κω- 
μῶν, ἢ ἀγρῶν, ἢ χώρας, ἢ κήπων" καὶ τὰ ἔξω τῆς 
σπτόλεως μέρη. Καὶ τὰ ἀπὸ ἄστεως ὀνόματα" καὶ ὅσα 
πόλεως σχήματα" καὶ ἔπαινοι αὐτῶν καὶ ψόγοι. Koi20 . 

τὰ ἀπὸ πόλεως ὀνόματα" xci τῶν περὶ ϑάλατταν με- 

ρῶν" καὶ περὶ τελῶν" καὶ τελώνου ἔπαινος καὶ ψό- 
γος. Καὶ τῶν ἐντὸς τείχους καὶ πόλεως μερῶν ὀνό- 

[ 
» 
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"- Καὶ ᾿διωτικῶν τὲ xc δημσσίων, δπουδαιοτέ-" 
τε καὶ Aovéganv. ἢ Ἐπὶ δὲ τούτοις νομισμά- 3 

e» ἊΝ ὅματα τά τε nito καὶ τὰ ἐλάττω καὶ 
τὰ μέρη τούτων" καὶ im" αὐτοῖς κλήσεις, καὶ εἴ " 

bes d “ὀνόματά ταῦτα ἴδιον τετήρηται, ἢ κοινῇ, ἢ 
. κατὰ πόλεις" ἐν᾿ οἷς κατὰ "πτεριδρομὴν “καὶ εἰ" ̓ϑερμοῦ 
οἱ πρὸ ἡμῶν ἔπινον. Καὶ παλαιοῦ νομίσματος καὶ 

ψέου. Καὶ τῶν δοκούντων μὲν βαρβαρικῶν, ὄντων 
δὲ Ἑλληνικῶν. Καὶ περὶ τῶν πρώτως κοψαμένων νο- 

Bee cc meret Καὶ περὶ τῶν ἐν νομίσμασι τυπωμάτων, 
- Καὶ πόσον «παρὰ τίσι τὸ τάλαντον ἴσχυεν. * Kol πε: 4 
Qi τοῦ χρῆμα καὶ χρήματα, καὶ ἀργύριον καὶ ἀργύ- 
Qué, καὶ χαλκὸν καὶ χαλκία. Ἐπὶ δὲ τούτοις. περὶ" 
παιδιῶν, καὶ κύβου, καὶ πεττῶν, καὶ τοῦ κινήσω τὸν 

το ἀφ᾽ ἱερᾶς. Καὶ τῶν περὶ διαγραμμισμοῦ, καὶ ἀστρα- 
εὐψαάλων, καὶ τοῦ ἐν αὐτοῖς ἀριϑμοῦ, καὶ ἑξίτου, καὶ 

Κυνὸς. καὶ Kov, καὶ Χίου, καὶ Στησιχόρου, καὶ 
Εὐριπίδου, καὶ ᾿Αρτιασμοῦ, καὶ τῆς εἰς ̓μίλλαν παι: 
διᾶς, Τρόπα, Ἐπισκύρου, Φεννίδα, ᾿Ἵποῤῥάξεως, oU. 

eogiviate: 'Oprvyoxozíag καὶ τῶν προσφόρων αὐτῇ 
- évopdtipv. ιβασιλίνδα, θστρακίνδα, Zi xvorivàa, 

Σχοινοφιλίνδα, ᾿Δποδιδρασκίνδα,, Χαλκισμὸς,. duavre- 
λιγμὸς.,. ̓ Εφεδρισμὸς., * Wk npa o ̓̓σκωλιασμὸρ, 5 
"Ev: κοτύλῃ, Χαλκῆν. αὐἴαν, Ἔξεχ᾽. ὦ φίλ᾽ dit, Tov. 

vpisa Μηλολόνϑη, Χελιχελώνη, ὩΣκανϑαρίξειν, 
Ραϑαπυγίζειν, Πεντάλιϑα, Φίττα μαλιάδες, Φίττα 

δοίαι, “Φίετα - μελίαι, Πλαταγώνιον, Τηλέφιλον, Κρί- 
va, καὶ «Σπέρμα μήλων, “άταγερ, ̓ Κοτταβίξειν. Ἐπὶ 
τούτοις, συνώνυμα τῷ ὅμοιος, τῇ ἀπάτῃ, τῷ μέλλειν, 

So và νουθετῆσαι, τῷ κρατεῖν, τῷ ὄχλος, τῷ. αὐχεῖν, τῷ 

εἰκωμῳδεῖν, τῷ Ἱπρᾶγμα, τῷ εἰδέναι, τῷ p τὸ πολὺς 

τῷ ἀνελεῖν, τῷ ἀμφιβάλλειν, τῷ ἀρκεῖν, τῷ ἐχπλήτ- 
τειν, τῷ ὑπεχϑέσϑαι, τῷ καίειν, τῷ ἐπράχϑη, TO ic 
λασε, τῷ εἰσῆλϑε, el ̓ἀράμενορ᾽ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς εὖ 

——À(€ d dire uH ἐν. tene σχήμασι. 
» 
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6 *KEGOA4A24AIO0N ἃ. 

Τὰ περὶ πόλεως οἰκισμῶν ὁ ὀνόματα καὶ ὅσα ἀπὸ 
ὅρων ἢ δήμων. — 

Ἵν᾽ οὖν καὶ περὶ πόλεώς τε καὶ τῶν τῆς πόλεως. 
μερῶν ὑπείπωμεν, οὕτω λέγομεν" οἰχιστὴς, οἰχίξων, 5 
πολίξων" ov μὴν καὶ πολιστὴς., καὶ κτίξων, καὶ κτί- 
στης, καίτοι παρ᾽ Ἡροδότῳ ἔστιν ὃ συγκχτίστης᾽ ἐπὶ 
τούτῳ δὲ καὶ ὁ οἰκίξων, καὶ τεχταινόμενος, καὶ ὕπο- 

βαλλόμενος τὴν πόλιν, καὶ κατασκευάζων. καὶ κατα- ᾿ 
σχευαξόμενος, καὶ ἐργαζόμενος, καὶ. ἐξεργαξόμενόρ, 10 
καὺ ποιῶν, καὶ οἰκοδομούμενος, καὶ μηχανώμενος, καὶ 

" 7*à ὅμοια. "Καὶ τὸ πρᾶγμα, οἰχισμός" καὶ παρὰ 
Θουχυδίδῃ, οἴκισις, καὶ κατοίκισις" τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν 
ἄλλων, τὰ μὲν σκληρὰ, τὰ δὲ κοινὰ καὶ πρὸς ἕτερα. 
TO δὲ ῥῆμα, οἰκίξειν, πολίξειν" χαὶ κτίξειν, καὶ κα- 15 

τοιχίζειν. Καὶ ἐπίῤῥημα μόνον τὸ οἰχιστιχῶς. Τὸ 
δὲ ἔργον, πόλις, καὶ ἄστυ, καὶ συνοικία, καὶ συνοι- 

κισμός. Ξενοφῶν. δὲ καὶ τεῖχος, οὐ τὸν περίβολον 
ἔφη μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ τῷ περιβόλῳ πᾶν. Ὃ ᾿ 
δὲ ἀνὴρ, πολίτης, ἀστὸς, οἰκήτωρ, ἔντοπος., ἔνοιχος: 20 

8 ἔγχωρος. ἐγχώριος, ἐγγενής. "Καὶ τὸ πλῆϑος, δῆμος, 
ὄχλος, δημόται, φυλέται, γένη, ἔϑνη. Καὶ τὰ μέρη, 
τὰ μὲν ἔξω πόλεως, ὅροι, ἐφόρια ἀγορὰ, δῆμοι; κῶ- 
μαι, ἀγροὶ, προάστεια, ἐσχατιαὶ, χῶραι, κῆποι, παρά: 
δείσοι, ἐνηβητήρια, ἐνδιαιτήματα" ὧν ἔνια καὶ ἐν πό- 35 
λει ἂν γένοιτο. Καὶ ἀπὸ μὲν τῶν ὅρων; ὅριος Ζεὺς; 
καὶ στήλη ἐφορία, καὶ ποταμὸς μεϑόριος, καὶ ὅμορος 
πόλις, καὶ πρόσορος τόπος, καὶ ἐνόριος χῶρος, καὶ 
ὑπερόριος πόλεμος, καὶ διωρισμένον πρᾶγμα, καὶ ᾿ 
προσωρίσϑαι γῆν, καὶ ἀφορίσασϑαι χώραν, καὶ ὑὕπερ- 30 

. ορέσαν ἄνδρα, καὶ ἐξόριστον γενέσϑαι,. καὶ ὅρια 
οἀνασπάσαι. *'O δὲ ὁρίξων, ὁριστής " καὶ τὸ ὑπόχρεων 
χωρίον, ὡρισμένον, καὶ ἡ ἐνεστηκυῖα στήλη, ὅρος" 
καὶ ὡρισμένη ἡμέρα, ἡ διειρημένη. '4mó δὲ δήμων, 
οἱ κατὰ δήμους οἰκοῦντες, καὶ οἱ δημοτευόμενοι, καὶ 85 
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τὸ ἔνδημον πλῆϑος᾽" τάχα δὲ καὶ τὸ ἐπιδημεῖν, καὶ 
ἀποδημεῖν, καὶ ἐπιδημῆσαι, καὶ ἐπιδημία, καὶ ἀποδη- 
μία, καὶ ἔχδημοι πόλεμοι" καὶ παρὰ Θουκυδίδῃ, ἀπο- 
δημηταὶ πρὸς ἐνδημοτάτους. "καὶ πάνδημον πλῆϑος, 10 

5καὶ πανδημεὶ, καὶ πανδημίᾳ, καὶ δημοσίᾳ, καὶ δημο- 
ϑοινία, καὶ δημοτελεῖς ἑορταὶ, καὶ δημόσιον πρᾶγμα, 

᾿ καὶ ó δημόσιος οἰκέτης, καὶ δημεῦσαι, καὶ δημοσιεῦ- 
σαι, καὶ δήμαρχος, καὶ δημοπράτης, καὶ δημεραστὴς, 
καὶ δημεραστία, καὶ δημαγωγὸς, καὶ δημαγωγία, καὶ 

τοδημοτικὸς, καὶ φιλόδημος, καὶ μισόδημος, καὶ δημο- 
κρατία, καὶ δημοκρατικός. ἀπὸ δήμων ἂν εἴη κεκλη- 
μένος καὶ ὁ δήμιος, χαὶ ὃ δημόχοινος , ὡς ἔξω πό- 
λεῶς κατοιχῶν, καὶ τὰ ὅμοια. 

*K EGO 44410N B. 11 

15 “Ὅσα ἀπὸ κωμῶν ἢ ἀγρῶν. 

"Axó δὲ κωμῶν, κωμήτης, καὶ κωμῆτις, καὶ κώ- 
μαρχος, καὶ κωμάρχαι, καὶ κωμοδρομεῖν » καὶ χωμῳ- 
δεῖν" ἥπου καὶ κωμῳδία, καὶ κωμῳδοδιδάσκαλος, καὶ 
κωμῳδοποιὸς, καὶ κωμῳδοποιητὴς, καὶ κωμωποιητὴς͵ 

90 καὶ κωμῳδῶν" καὶ κωμικὸν δρᾶμα, καὶ κωμφῳδικὸν, 
ἐπεὶ κατὰ κώμας ἔστησαν τὴν πρώτην οὗ χοροί. τάχα 
δ᾽ ἂν ἀπὸ τούτου καὶ ὁ κωμικὸς εἴη εἰρημένος, καὶ 
τὸ κωμάξειν, καὶ ὁ κωμαστὴς παρὰ Πλάτωνι" καὶ ó 

ἡδύχωμος, τὸ ᾧόσμα. "xo δὲ ἀγρῶν of μὲν ᾽άττι- 19 
95 χοὶ σχηματισμοὶ, ἀγρόνδε ἐλθεῖν, καὶ ἀγρόϑι οἰχεῖν, 

καὶ ἀγρόϑεν ἥκειν, καὶ εὐθὺ τῶν ἀγρῶν ἀπελθεῖν" 

καὶ ἐλϑὲ πρὸς τὸν ἀγρόν. “Ἵγροικία δὲ, καὶ ἄγροι- 
«06» ὁ σκαιός" καὶ ἀγροῖχος, ὁ ἐν ἀγρῷ ξῶν" ἐπὶ 

δὲ ἀμφοῖν, ὁ ἄγριος" καὶ μᾶλλον ἐπὶ τοῦ σκαιοῦ" 
βοΐσως δὲ καὶ ἡ ἄγρα, καὶ τὸ ἀγρεύειν, καὶ ὁ ἀγρευ- 
τὴς κύων, ἐπεὶ καὶ ταῦτα ἔξω πόλεων γίγνεται" καί 
που καὶ τὰ ἄγρια ϑηρία, καὶ τὸ πάναγρον λίνον, 
χαὶ ἡ ̓ 4γροτέρα ϑεὸς, καὶ τὸ τῆς ᾿Ἵγροτέρας τέμενος. 
Εἴποις δ᾽ ἂν καὶ ἄγροικον μέλος, καὶ ἄγροικον μοῦ- 

85 σαν, τὴν τῶν αἰπόλων τε καὶ ποιμένων" ὁ γὰρ dygud- 
Pollux “7 οἱ. IT. : L 
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τῆς. ̓ποιητικόν" οὐ φαῦλον δ᾽ ἂν εἴη πφοσειπεῖν,. 
ὅτι καὶ Νῖνος ὃ Βήλου τὸν αὑτοῦ παῖδα ἐν ἀγρῷ 
τεχϑέντα ᾿Ζγρῶνα ὠνόμασεν. 

18 JC"KEOAAAION αἱ 

“Ὅσα ἀπὸ χώρας καὶ κήπων. 5 

"Amo δὲ χώρας, χῶρος ἱερὸς, χωρίτης λεὼς, καὶ 
χωριτικὸν πρᾶγμα, καὶ χωριτικῶς ἐβίω, καὶ χωρίχὸν, 
καὶ χωρικός" καὶ κατὰ χώραν ἔμεινε. καὶ φιλοχωρεῖν, 
καὶ φιλοχωρία, καὶ χωροφιλεῖν παρὰ ᾿δΔντιφῶντι" 
ἥπου δὲ καὶ ἐπιχώριος, καὶ ἐγχώριος, καὶ πρόσχωρος, 10 
καὶ ὁμόχωρος, εἰ μὴ καὶ τὸ χωρίξειν, καὶ ἐπιχωρεῖν, 
xui συγχωρεῖν, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα τοιαῦτα τῇ χώρᾳ προῦσ- 
ἤχει. ᾿Δπὸ δὲ κήπων, κηπουρὸς, κηπουρεῖν, καὶ κη- 
πεύειν, καὶ κηπεία, καὶ κηπαία ϑύρα' καὶ κῆπος, ἡ 
κουρά᾽ οἱ δὲ παράδεισοι, βαρβαρικὸν εἶναν δοκοῦν 15 
τοὔνομα, ἥκει καὶ κατὰ συνηήϑειαν εἰς χρῆσιν. “Ελλη- 

ψικὴν, ὡς καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν Περσιχῶν. 

14 *KEGOA4AAION A. 

“Περὶ προαστείων καὶ μερῶν τῶν προπόλεων καὶ τῶν 
ξξω πόλεως. 20 

Τὰ uiv δὴ μέρη τῶν ἔξω πόλεως, καὶ ὅσα xor 
ἀγφοὺς ἐστὶν, ἐν τοῖς γεωργικοῖς ἔχεις προειρημένα" 
τῶν δὲ προαστείων ἂν εἴη, καὶ φρούρια, ἃ καὶ qu- 
λακτήρια λέγοις Gv, φρυκτώρια, πυρσούργια, καὶ σκο- 
πὰς, καί zov καὶ προτειχίσματα' καὶ χάραξ, καὶ χα- 95 
ρακώματα, τάφροι, σταυροὶ, καὶ σταυρώματα, σκηνώ- 
ματα, σχηναὶ, σκηνήματα, καλύβαι, στρατόπεδα" καὶ 
πάνϑ᾽ ὅσα iv τῇ φρουρᾷ τῶν ἔξω προμεμηχάνηται" 

15 παίξζοντι δὲ τὸ στρατόπεδον ἔξεστι κατὰ τὴν τῶν 
πολλῶν χρῆσιν καὶ παρεμβολὴν ὀνομάσαι, παρεχόμε-30 
γόν τινὰ τῶν — i ἐν παγκρατιαστῇ 
εἰρηκότα" 

εἴ v. ἐν χάρακι μὲν ταῦτα καὶ παρεμβολῇ. 
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καὶ Κρίτων ἐν Αἰτωλοῖς" Wr ou Li snot. 
ἐκεῖ γὰρ ἡμῖν ἐστιν 34 παρεμβολή. 

Mon δὲ τῶν προπόλεων, καὶ κατὰ δήμους, ἱερὰ; τε- | 
λεστήρια, μέγαρα, ἀνάκτορα, χρηστήρια, ἡρῶα, ἠρία, 

μνήματα, πολυάνδρεια, τάφοι" παρὰ δὲ Θουκυδίδῃ 
μόνῳ τῷ κεχριμένῳ μνημεῖα ἄν τις εἰρημένα εὕροι, 
τὰ μνήματα. “Ἔξω δὲ πόλεως, καὶ ἄντρα, καὶ σπή-16 
λαια, καὶ σπηλαιώδεις ὑποφυγαί" καὶ Θεύπομπος 'δὲ- 
iv Πανταλέοντε καὶ σπηλάδιον εἴρηκεν. ἐκ δὲ τού- 

1οτων, ἄλση, τεμένη, αὐλαὶ, αὔλια, προαύλια, σταϑμοὶ, 
αἰπόλια, ποίμνια, σηκοὶ; μάνδραι, συφετοὶ, συφεοὶ, ' 
συφοὶ, συβόσια" τάχα δὲ καὶ γερανοβοσίαι, καὶ χηνο-" 
βοσίαι, κατὰ Πλάτωνα" καὶ περιστερεὼν εἰρημένος 
ἐν Θεαιτήτῳ. ἐν δὲ τοῖς προαστείοις καὶ τὰ περιπό- 

15λια εἴη ἂν, si μὴ χωρίου ὄνομα αὐτὸ νοοῖμεν παρὰ 
Θουκυδίδῃ, ὅταν φῇ, ἐν περιπολίοις τισὶν ἐλήφϑη. 
κ᾿ Απὸ δὲ τῶν προαστείων εἰς ἄστυ ἰτέον. ἀπὸ uiviT 
τοῦ ἄστεως οὐχ ὁ ἀστὸς μόνον καὶ ἡ ἀστὴ, ἀλλὰ 
καὶ ὃ ἀστυχὸς, καὶ ὃ ἀστεῖος" ἀστεΐζεσθαι, ἀστυπο- 

20 λεῖν, ἀστυνόμος" καὶ παρὰ Κριτίᾳ, ὃ ἀστύτριψ. ἡ δὲ 
κωμῳδία καὶ ἀστῆς ἐλαίας εἴρηκε, τῆς ἐν πόλει. Πό-. 
Aw δ᾽ ἂν εἴποις, ἠπειρῶτιν, νησιῶτιν, χεῤρσαίαν, ἄπο 
ϑαλάττης, μεσόγειον, ἔφαλον, πάραλον, παράλιον, πα- 
᾿ραϑαλαττίδιον, ἐπιϑαλαττίδιον, ἀγχιϑάλαττον: ἡ γὰρ 

35 ἀγχίαλος, ποιητῶν" ἡ δὲ ἑκατέρωϑεν ἔχουσα ϑάλατ- 
ταν, ἀμφιϑάλαττος, ὡς ἡ Κόρινϑος. Ἀχαὶ ἡ μὲν iv18 
μέσῳ τῆς ϑαλάττης ἑκατέρωϑεν παρήκουσα γῆ, ἀμφι- 
πλὴξ, καὶ ἀμφοτερόπλους, καὶ αὐχὴν, καὶ ἰσϑμός" ἵνα 
δὲ ἡ ϑάλαττα ἑχατέρωθεν οὖσαν τὴν γῆν ᾿διαιῤεῖ,,. 

80voUro ϑαλάττης αὐλῶνα, καὶ Εὔριπον, καὶ πορϑμὸν 

δεῖ καλεῖν. Εἴποις δ᾽ ἂν πόλιν τὴν μὲν ἔναγχος ἅτι- 
σϑεῖσαν, νέαν, πρόσφατον, καινὴν, Ψεόκτιστον, v£0- 
ποίητον, νεουργὸν; νεοχατάστατον,᾽ ὑπόγυον,, ἡλικιῶ- 
τιν τῶν οἰκητόρων' τὴν δὲ πρὸ πολλοῦ, ἀρχαίαν, πα- 

δλαιὰν, παμπάλαιον, ἀρχαιόπλουτον, ᾿παλαιόπλουτον, 
ὠγυγίαν, πρεσβῦτιν, γηρῶσαν, ὑπέργηρων, "ὑπεργηρῶ- 

L 2 
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109 σαν. " Καὶ τὸν μὲν ταύτης δῆμον, ἀρχαῖον, αὐτό- 
χϑονα, γηγενῆ, γνήσιον, ἐγγενῆ" τὸν δὲ ἐκείνης. ἔπη- 
λυν, ἐπηλύτην, ἔποικον, ἀλλοδαπόν. Καὶ εἰς μὲν μέ- 
γεϑος ἐπαινῶν τὴν πόλιν εἴποις ἂν, εὐρεῖαν, πλα- 
τεῖαν, προμήκη, ὑπερμήκη, μηκίστην, μεγάλην, μεγί- 5 
ὅτην, ὑπερμεγέϑη, παμμεγέϑη, ὑπέρογκον, ἐχτισμένην, 
ἡπλωμένην, ἐκτεταμένην, ἀνακεχυμένην. Καὶ τὴν μὲν 
ἐν ὁμαλεῖ, πεδιάδα, ἰσόπεδον, ἱππήλατον, ἁμαξήλατον, 
λεωφόρον, ἐπὶ πολλῆς εὐρυχωρίας οὖσαν, ἀναπεπτα- 
μένην, ἀνεῳγμένην. καὶ xc" Ὅμηρον, εὐρυάγυιαν.1ο 

20*4 γὰρ κητώεσσα ἐπίπλεόν ἐστι ποιητική. Τὴν δὲ 
ἐν ὄρει, ὀρείαν, ὄρειον, ὑψηλὴν, ὑπερύψηλον, εὐερκῆ, 
δυσάλωτον, δυσπρόσοδον, δυσπρόσβατον, δυσπρόσι- 
τον, ἐπιφανῆ, ὑπερφανῆ, ὑπερφυῆ, ὑπερλάμπουσαν, 
προσανιοῦσαν, προσαναβαίνουσαν" τοῖς ὄρεσι προσα-15 

μιλλωμένην, ὑπερδέξιον, ἀκροπόλει ἐοικυῖαν, μικροῦ 
ὑπερνέφελον, ταῖς κορυφαῖς ἁμιλλωμένην τῷ αἰϑέρι, 
ὀλίγου ψαύουσαν τῶν νεφελῶν, ἐγγυτάτω τῶν νεφε- 
λῶν, φαιδρῷ ἀέρι περιῤῥεομένην, ἐλευθέρῳ τῷ ἀέρι. 

21* Εἰ δὲ ψέγεις τὴν μείξω πόλιν, ἔχμετρον, ὑπέρμε- 90 
τρον, ἀνάρμοστον, δυσφύλαχτον, δυσπρόσιτον, δυό- 
πλήρωτον, δυσοίκητον, πεπλανημένην, διεῤῥιμμένην, 
διεσπασμένην" ἐγγενοῦς δήμου ἐνδεᾶ, πολυγενῆ, πο- 

λύδημον, ἄκοσμον, ἄκριτον, ϑορύβου μεστὴν, ϑορύ- 
βου πλέαν, ἀκολασίας, ἀκοσμίας, πάμφυλον, παγγενῆ, 95 
ἠρανισμένην, ξένου As μεστὴν, πολύξενον, ἕενίζου- - 
σαν, ἀλλοφύλου δήμου πλέαν, ἀλλοδημίας μεστὴν, 
πανδημίας ὑπόπλεων, ἐπεισάκτου τροφῆς δεομένην" 

φρο οὐκ ἀρχοῦσαν τρέφειν τοὺς οἰκήτορας, εἰσαγωγῆς 
χρηζουσαν, εἰσαγωγίμων σιτίων, ἐπεισάχτων τροφῶν 380 

ἣν ἡ ϑάλαττα μᾶλλον τῆς γῆς τρέφει, ἣν ἔμποροι 
μᾶλλον τῶν γεωργῶν τρέφουσι, καὶ τὰ ὅμοια. 'Opol- 
ὡς δὲ καὶ τὴν πεδιάδα ψέγων εἴποις ἂν, κοίλην, 
ὑπτίαν, ἑλώδη, εὐέφοδον, εὐάλωτον" ἣν ἐξ ἐπιδρομῆς 
ἄν τις ἕλοι. Τὴν δὲ ὄρειον ψέγων εἴποις, δύσμιλτος, 35 
δύσοδος, ἀτριβὴς, ἀπρόσμικτος, ἀπροσπέλαστος,, δύσ- 
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ἕξενος, δύσβατος, δύσπορος, ἀνάντης. ἄγροικος, yood- - 
ὃρα, φάραγξ. ᾿ϑηρίων μᾶλλον ἢ ἀνθρώπων πόλις 28 
αἰγίβοτος μᾶλλον ἢ ἀστυκή᾽" δυσχείμερος, δύσϑερος, 
δυσχερὴς ὑπὸ χειμῶνος, τῶν νιφετῶν, ϑέρους, ἄσκιος, 

5χαὶ τὰ ὅμοια. Καὶ ἄλλως δὲ ἐπαινῶν ἐρεῖς, svav- 
δρουμένην καὶ ἀκμάξουσαν, καὶ εὐθηνοῦσαν, καὶ sU- 
ϑηνουμένην. Κἂν ψέγῃς, φλεγμαίνουσαν, ὀχληρὰν, 

ὀχλώδη, ϑλιβομένην, ἀχλυώδη, βαρεῖαν, πολυπράγμο- 
v«, φορτικὴν διὰ πλήϑους" ϑορύβου πλέα, ὠϑισμοῦ, 

1ο στενοχωρίας, ταραχώδης. Ἐν ἡ δὲ ὀλίγον τὸ πλῆϑος, 
ὀλιγάνϑρωπος, ἐν εὐρυχωρίᾳ, iv σχολῇ, ἐν ἡσυχίᾳ, 
ἀπράγμων, ἄλυπος, "Εἰ δὲ σκώπτεις, ἔρημον, ἐξηρη- 24 

μωμένην, φορτικὴν, ὀλιγάνϑρωπον, ἔρημον οἰκητόρων, 
ἀοίχητον, ἀπάνθρωπον, κενήν. “Ὁμοίως δὲ μιχρὰν 

15ἐπαινῶν ἐρεῖς, ὡς ἀρκοῦσαν, ἀποχρῶσαν, σύμμετρον, 

οὐχ ὑπέρογκον, συμμετρικὴν, συμμεμετρημένην, με- 
τρίαν, μεμετρημένην, οἰκήσιμον, εὐδίαιτον" καὶ τὰ 
ὅμοια. Εἰ δὲ ψέγοις, στενὴν, βραχεῖαν, ἀϑλίαν, τα- 
λαίπωρον" πόλισμα, πολισμάτιον, πολίχνη, πολίχνιον, 

φοκώμη. ἘΚαὶ πολλὰ ἄλλα ἂν μὲν εὕροις ix τῶν ἐν 95 
τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις προειρημένων ἐπαινῶν, τὴν 
φιλάνθρωπον καὶ εὔξενον πόλιν πάλιν δὲ ψέγων, 
τὴν ἀπάνϑρωπόν vs καὶ ἄξενον. εἰ γὰρ καὶ μὴ ἐπὶ 
πόλεών ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀνδρῶν εἰρημένα, τὴν γοῦν 

φοχρῆσιν ἔστιν ἄγειν ἐπὶ τὰς πόλεις. ὥσπερ αὖ καὶ 
᾿ ὅσα ἐπὶ χωρίων ἐστὺν ὑγιεινῶν τε καὶ νοσερῶν, καὶ 

πᾶάνϑ᾽ ὅσα τοιαῦτα, προσακτέον δὲ καὶ ταῦτα ταῖς 
πόλεσι. ᾿᾽4λλ᾽ ὁ μὲν μεγάλης πόλεως πολίτης, μεγα- 
λοπολίτης ἂν λέγοιτο. ὁ δὲ μικρᾶς, μικχροπολίτης' 

80 ὅϑεν καὶ ᾿Δριστοφάνει εἴρηταε τὸ μικροπολιτικόν. * 626 
᾿ δὲ νέας, νεαπολίτης κατὰ Πλάτωνα, καὶ κατ᾽ Ἐπίχαρ- 

μὸν λέγοντα ἐν “Φρπαγαῖς, νέοικος, καὶ κατ᾽ Εὔπολιν 
λέγοντα ἐν Χρυσῷ γένει, νεοκάτοικος. Τὰ δ᾽ ἀπὸ 
πόλεως ὀνόματα, πόλις, πολίτης, πολιτεία, πολιτευό- 

ϑόμενοι, πολιτεύεσθαι, πολιτοκοπεῖν, πολιτεύειν" καὶ 
πολιτοχοπία, ὡς Σαννυρίων Γέλωτι" πολιτικὴ σοφία, 
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᾿πολιτικὸς ἀνήρ' καὶ λόγος. πολιτικὸς, καὶ πολιεῖς 
- Sto, καὶ πολιοῦχοι: καὶ φιλόπολις τὸ ἦϑος παρὰ 

Govxvüiày,. καὶ πολιτοκοπεῖν παρ᾽ ᾿Δντιφῶντι, καὶ 
ΟἽ πολλὰ τοιαῦτα. "Τὸν δὲ ἀστὸν Εὔπολις ἐν τῇ “υάδιε 

ἔμπολιν εἴρηκεν" οἷον ἐγχώριον" εἴποι δ᾽ ἄν τις οἷ- 5 
μὰν καὶ τὸν ἐντόπιον, Πλάτωνος εἰπόντος ἐντοπίους 

ϑέούς.. Ἧ δὲ ἰσθμῷ ἢ πορϑμῷ προσοικοῦσα πόλις, 
ιἀμφίπολις" καὶ ἡ πολλὰς ἔχουσα πόλεις χώρα, πολύ-. 
πολις᾽ πέρα γὰρ τοῦ δέοντος φιλότιμον τὸ τὴν οἷ- 
κουμένην εἰπεῖν εὔπολιν. Καὶ αἱ μὲν πολλαὶ πόλεις 
εἰς ἕν συντελοῦσαι, ἔϑνος" αἱ δὲ πολλαὶ, κῶμαι εἰς ἕν 

ὁ ὄνομα συμφέφουσαι, πόλις" τοῖς γὰρ ποιηταῖρ καὶ 

τὰς κώμας λέγουσι πόλεις οὐ προσεκτέον" ὡς παρ 

Εὐριπίδῃ ἐν. ἸΙξίονι, 
Evo ᾿Αϑήναις ἔστι τις γείτων πόλις. 

καὶ πάλιν ἐν Τημενίδαις, 
ἅπασα Πελοπόννησος εὐτυχεῖ πόλις. : 

Τρία δὲ πόλεων ἐν οἰχήσεν σχήματα, ἤπειρος, νῆσος» 

χεῤῥόνησος. | : 

28 *KEGOAAAION E. | 
Περὶ τῶν κατὰ. ϑάλατταν μερῶν τῆς πόλεως. 

“Μέρη. δὲ πόλεων τὰ μὲν ix ϑαλάττης, αἰγιαλὸς, 
ἀκτὴ. ἠϊὼν, λιμὴν,. καὶ λιμένος στόμα, καὶ λιμένος 
βάϑος, καὶ λιμένος μυχός" καὶ ὅρμος δὲ, καὶ κρηπὶς, 

νεώρια, νεώσοιχοι" καὶ ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν Βαβυλω- 
ψίοις,: ναυλόχιον" καὶ δὴ καὶ τελώνια" εἴφηταν δὲ τὸ 
τελώνιον ἐν Ποσειδίππου Κώδωνι, ἢ 

τὸν παῖδ᾽ ἄνω σπεύδοντα πρὸς τὸ τελώνιον: 
δεχατηλόγια, δεχατευτήρια, πεντηκοστολόγια, φυλακτή- 

οορια. "ἀλλὰ «μὴν καὶ. δεκατώνια, κέχρηται δὲ τῷ ὀνό- 
ματι ᾿Δντιφάνης ἐν “Δλιευομένῃ. Καὶ of τούτοις ἐφε- 
στηκότες, τελῶναι, ἐκλογεῖς, ἐλλιμενισταὶ, δεκατηλό- 

γοι, ὡς Ζημοσϑένης ὡς δὲ ᾿δναξίλας ἐν Γλαύκῳ, δὲ- 

κατῶναι" εἰκοστολόγοι, πεντηκοστολόγοι, καὶ πεντη- 
κοστολογεῖν ἐν. Φιλωνίδου Κοϑόρνοις. ἔστιν εἰρημέ- 
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vov* πανὰγεῖς γενεῶν, πορνοτελῶναι, μεγαφεῖς, δεινοὶ, 
πατραλοῖαι" "τὸ δὲ τέλος, ἐλλιμένιον, ὡς - Εὔπολις 80 
Αὐτολύκῳ, ἐλλιμένιον, ὃ δοῦναι πρὶν εἰσβῆναί σε 
δεῖ * xu δεκάτη, καὶ εἰκοστὴ, καὶ πεντηκοστὴ, καὶ κα- 
στὰ τὸ μέρος τῆς ἑκασταχοῦ εἰσπράξεως τὸ ὄνομα" 
ἤπου δὲ καὶ παραγώγιον τέλους ὄνομα, εἰ δεῖ πρὸς 
ἀπολογίαν τῆς κοινῆς χρήσεως παρέχεσθαι τὸ ἐν τῇ 
Φιλιππίδου ΖΣυνεχπλεούσῃ εἰρημένον, ὅταν ἑξῆς πα- 
φαγώγιον ἂν ἐκφέρῃς, εἰσπράξωμαι. " Τὸ δὲ πράγμα, 31 

τοτελωνία, τελωνεῖν τὸ ῥῆμα, καὶ εἰσπράττειν, τέλη 
πράττειν, ἀπαιτεῖν, ἐκλέγειν" καὶ τὸ τελούμενον παρ᾽ 
αὐτῶν, τελῶν ἀπογραφή᾽" τὸ δὲ μὴ ἀπογραφὲν, ὠνα- 
πόγραφον" καὶ ὡς ᾿Δριστοφάνης iv Πολυείδῳ, ἐλλι- 
μενίζεις, ἢ δεκατεύεις; καταβολὴ τέλους, τέλος κατα- 

15 βαλεῖν, καταϑεῖναι, διαλῦσαι, ἀποδοῦναι, ἀπαριϑμῆ- 
| σαι, ἀποτῖσαι, εἰσενεγκεῖν" καὶ τὸ ὑπεύϑυνον τέλους, 

ὑποτελές᾽ καὶ φιλοτιμούμενος τάχα καὶ ἐντελὲς, καὶ 
ἐπιτελὲς ἐρεῖς" τὸ δὲ ἀνυπεύϑυνον, ἀτελές" καὶ τὸ 

σιρᾶγμα, ἀτέλεια. "καὶ οὐ μόνον ἄνϑρωπος ἀτελὴς,59 
90 ἀλλὰ καὶ λιμὴν, ὅπου μηδὲν εἰσπράττεται. Καὶ καχί- 
^ fev μὲν τελώνην εἴποις ἂν, βαρὺς, φορτικὸς, ἄγχων, 

λῃστεύων, ληϊζόμενος, παρεκλέγων; ϑαλάττης ἀγριώτε- 
ρος, χειμῶνος βιαιότερος, καταδύων τοὺς καταχϑέν- 
τας; ἀπάνϑρωπος, ἐπαχϑὴς, ἄπληστος, ἄμετρος, αἰό- 

φαχροχερδὴς, βίαιος, ἀποπνίγων, πιέξων, λωποδυτῶν, 
ἀποδύων, ἁρπάξων, ἀφαιρούμενος, παρεισπράττων, 
ἰταμὸς, ἀναίσχυντος, ἀπηρυϑριαχὼς, δυσχερὴς, ἀνήμε- 
Θος, ἄγριος, ἄξενος, ϑηριώδης, ἕρμα, πέτρα πρόβο- 
Aog, ναυάγιον, ϑηρίον ἄμικτον" καὶ ὅσα ἐν ταῖς συν- 

βϑοήϑους λοιδορίαις ἔχεις. Ἐφιλοτιμουμένῳ δὲ ἔξεστιν 53 
εἰπεῖν, Σαλμυδησσὸς, Καφηρεὺς, xcl ὅσα ἐν ϑαλάτ- 
τῃ δύσμικτα χαὶ ἄξενα χωρία. Εἰ δ᾽ ἐπαινεῖς τελώ- 
νην, εἴποις ἂν, Évvouos , εὔξενος, δίκαιος, ἐνδοτέρω 

τοῦ νύμου, πραᾳύτερος τοῦ λίαν ἀχριβῶς., κρείττων 
ϑότοῦ βίου, εἰδὼς αἰδεῖσθαι, παραμυϑούμενος τὴν τοῦ 

'πλοῦ δυσχέρειαν" εἰς ὃν ἄν τις ἀναπαύσαιτο, ᾧ τις 
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ἂν ἡδέως προσορμίσαιτο. Τὸ μέντοι τὰ τέλη παρα- 
λαμβάνειν, εἴποις ἂν πρίασϑαι, καὶ μισθώσασθαι. 

84" Καὶ τοὺς ἄρχοντας, ἐκδιδόναι τὰ τέλη, πιπράσκειν, 
καὶ κηρύττειν, καὶ ἀπομισϑοῦν. Τὰ δὲ περὶ τοὺς λι- 
μένας μέρη, δεῖγμα, χῶμα, ἐμπόριον: καὶ ὡς Ὑπε-5 
οίδης φησὺν, ἐξαίρεσις, ὅπου τὰ φορτία ἐξαιρεῖται. 
ὥσπερ καὶ τὸ δεῖγμα, τοὔνομα ἀπὸ τοῦ δεῖγμα τῶν 
ἀγωγίμων τοῖς ὠνητιῶσι δεδόσθαι, παρ᾽ Ὑπερίδῃ ἐν 
τοῖς ὑπὲρ τοῦ ταρίχους. Τοῦ δ᾽ ἐμπορίου μέρη, κα- 
πηλεῖα, καὶ πορνεῖα, ἃ καὶ οἰκήματα ἄν τις εἴποι" τὸ 
καὶ τὸ πλῆϑος οὐ ναυτικὸν μόνον, ὅσον ἐν τοῖς πε- 
oi νεῶν ἐστιν εἰρημένον, ἀλλ᾿ ἔμποροι, καὶ κάπηλοι; 

95xal ὅσα ἔχεις ἐν τοῖς περὶ τὰς τέχνας. "Τὰ δὲ περὶ 
τῆς πόλεως μέρη, τεῖχος" καὶ τὰ τείχους μέρη, & τοῖς 
στρατιωτιχοῖς ἐνέγραψα xci που πύλαι, καὶ πυλίδες" 

καὶ οἱ ἐφεστηκότες τούτοις; πυλωροί" ὡς oL ἐν τοῖς 15 
τείχεσι, τειχοφύλακες" καὶ τὰ μέρη τῶν πυλῶν; καὶ 
τῶν ϑυρῶν, σανίδες, καὶ πτύχες, καὶ ϑαιροὶ, καὶ 
στροφεῖς, καὶ ὅσα εὑρήσεις ἐν τοῖς περὶ οἰκιῶν" εἴ- 
60 δὲ παρελθόντων, τὸ μὲν σύμπαν, ἐντείχιος τόπος, . 
εἴσω τείχους , καὶ ἐντὸς τείχους" τὰ δὲ ἔνδον, ἀγυιναὶ 90 
μὲν, κατὰ Ξενοφῶντα, καὶ xc9' Ὅμηρον" ἀφ᾽ ὧν ἡ 
εὐρυάγυια Ὁμήρῳ πεποίηται, καὶ ᾿Δἀπόλλων ᾿Δγυιεύς. 

βϑ6᾽ ταῦτα δὲ καὶ ἄμφοδά ἐστιν εὑρεῖν χεχλημένα οὐ 
παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει μόνον, εἰπόντι ἐν Θεσμοφοριαζού- 
δαις, ἄμφοδον ἐχρῆν αὐτῷ τεϑεῖσθϑαι τοὔνομα" ἀλλὰ 
καὶ παρ Ὑπερίδῃ ἐν τῷ περὶ ἀντιδόσεως πρὸς llo-925 
σικλέα, τὴν οἰκίαν τὴν μεγάλην, τὴν Χαβρίου καλου- 
μένην, καὶ τὸ ἄμφοδον" καλοῖτο δ᾽ ἂν καὶ κῶμαι 
ταῦτα ὅϑεν καὶ κωμήτας τοὺς γείτονας καὶ χωμή- ἡ 
τιδὰς ὠνόμαξον. ᾿Δριστοφάνης γοῦν ἐν μὲν Ζράμα- 
cw ἢ ἐν Κενταύρῳ ἔφη, ἐν κωμήτισι καπηλοῖς T 
ἐπίχαρτον" ἐν δὲ Δυσιστράτῃ, πλὴν εἴ γε μὴ κωμή- 80 

87της. "Ἴων δὲ ἐν Φοίνικι σαφέστερον, 
ἀλλ᾽ ὦ ϑυρέτρων τῶνδε κωμῆται ϑεοί. 

 4oxti δέ μοι καὶ ὁ χῶμος ἀπὸ ταύτης ὠνομάσθαι 
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τῆς κώμης" καὶ τὸ ἐγκώμιον ἐπὶ ταῖς νίκαις ἐπαδόμε- 
vov. Τοὺς μὲν δὴ γείτονας, καὶ προσοίκους, καὶ 
συνοίχους, καὶ παροικοῦντας, καὶ προσοιχοῦντας" τά- 
χα δὲ καὶ παροίκους, καὶ ἀγχυϑύρους. Εὔπολις δὲ ἐν 

5 Κόλαξι καὶ συμπαροίχους εἴρηκεν. Ἐπὶ δὲ τούτοις, 
τὰς μὲν εὐρυτέρας ὁδοὺς, λεωφόρους καὶ ἁμαξιτοὺς 
ἂν καλοῖς, καὶ ἁμαξηλάτους, καὶ ἱππηλάτους. "Τὰ 88 
δὲ στενὰ, στενωποὺς, καὶ λαύρας, Ὁμήρου εἰπόντος, 

| ᾿παρ᾽ οὐδὸν ἐὐσταϑέος μεγάροιο 
10 ἦν ὁδὸς ig λαύρην. 

τάχα δ᾽ ἂν εὕροις χαὶ ῥύμην εἰρημένην, καὶ πλα- 
τεῖαν, ὡς οἵ νῦν λέγουσι, Φιλήμονος μὲν ἐν Πανηγύ- 
ρει εἰπόντος, τὴν πλατεῖάν σοι μόνον ταύτην πεποίη- 
κεν ὁ βασιλεύς" Φιλιππίδου δὲ ἐν Φιλευριπίδῃ, πό- 

Ἰόστην ὑφ᾽ ὁδοῦ ὡς εἶναι παιδάριον ῥύμην τρίτην" ὁ 
γὰρ στενωπὸς οὗτος iv ᾿ἀϑήνῃσι ἦν" καὶ “ακιάδης, 

᾿ὀρϑῶς ys τὴν ῥύμην ὡδοιπορήκαμεν. 
* Koi τὸ μὲν πλῆϑος τῶν οἰκοδομημάτων, οἰκίαι, καὶ 89 

συνοικίαν, καὶ οἰχίας περίδρομος, ὡς ἐν τῷ Γήρᾳ 
φΦο᾽ἀριστοφάνης, ἐπὶ τοῦ περιδρόμου στᾶσα τῆς συν- 

οἰκίας" καὶ περιοίκιον δέ τι μικρὸν, καὶ οἰκίδιον, καὶ 
οἰκίσκην Ζημοσϑένης iv τῷ κατὰ ᾿Ολυμπιοδώρου λέ- 
yst, καὶ οὗτος εἵλετο τοὺς φαρμακοτρίβας, καὶ τὴν 
οἰχίσκην" ἐγὼ δ᾽ ἔλαβον τοὺς σακχχυφάντας καὶ τὴν 

95 οἰκίαν" ὡς εἶναι τὴν οἰχίσκην μικρὸν οἰκίδιον" iv δὲ 
τῷ “υσίου πρὸς Φίλωνα ὑπὲρ Θεοκλείδον φόνου 
ἔστιν εὑρεῖν οἰκάριον, dAX εἰς τὸ οἰκάριον τὸ ὄπισϑε 
τῆς γυναικωνίτιδος" καί που καὶ ἐργαστήριον, καὶ 
καταγωγαί. "Τὰ δὲ δημόσια, ἀκρόπολις" ἣν καὶ40 

80 ἄχραν ἂν εἴποις, καὶ πόλιν" καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ ϑεοὺς, 
ἀχραίους, καὶ πολιεῖς" καὶ τὸ κατόπιν τῆς ἀκροπό- 
λεῶς, ὀπισϑόδομον" τάχα δὲ καὶ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ 
βασίλειον ἄν τις εἴποι, καὶ τυραννεῖον" ἐπὶ δὲ ταύ- 
τὴν, πρυτανεῖον" καὶ ἑστία τῆς πόλεως, παρ᾽ 1j ἐσι- 

$5T00vro οἵ τε κατὰ δημοσίαν πρεσβείαν ἥκοντες καὶ 
oL διὰ πρᾶξίν τινα σιτήσεως ἀξιωϑέντες, καὶ εἴ τις 
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ix τιμῆς ἀείσιτος ἦν. Ἱερὰ δὲ, καὶ νεὼ, καὶ ἄλση; 
41 καὶ τεμένη, καὶ ἕ ἕρκη, ἐν τοῖς ἱεροῖς προείρηται. "τὰ 

μέντοι ἐνηλύσια οὕτως ὠνομάξετο, εἰς ἃ κατασχήψειε 
βέλος ἐξ οὐρανοῦ" ὃ καὶ ἐνσχῆψαι, καὶ ἐγκατασκῆ- 
ψαι, καὶ κατελθεῖν ἔλεγον" καὶ τὸν Δία τὸν im^ αὖ- 5 
τῷ, καταβάτην" περιερχϑέντα δὲ τὰ ἐνηλύσια ἄψαυ- 
στα ἂν εἴποις. Πόλεως δὲ μέρη, καὶ στοαὶ, καὶ δρό- 
por, καὶ. στρατήγια, καὶ ἀρχεῖα, καὶ γραμματεῖα, καὺ 
διδασχαλεῖα, καὶ παιδαγώγια, ἃ καὶ φωλεοὺς ὠνόμα- 
fov: ἐχάλουν δὲ τὸ διδασχαλεῖον καὶ χορὸν, ὁπότεϊο 

καὶ τὸν διδάσκαλον χορηγὸν, καὶ τὸ διδάσκεϊν χορη- 
γεῖν. καὶ μάλιστα οἵ Ζωριεῖς, ὡς Ἐπίχαρμος ἐν 

42 Ὀδυσσεῖ αὐτομόλῳ" "ἐν δὲ ᾿“Δρπαγαῖς, χορηγεῖον τὸ 
διδασκαλεῖον ὠνόμασεν. si μέντοι τὸ διδασκαλεῖον 
καὶ διατριβὴν κατὰ τὴν τῶν πολλῶν χρῆσιν ἐϑέλεις 15 
καλεῖν, ὅρα μή σε βιάζηται καὶ τὸ παρ᾽ «Αἰσχίνῃ, καὶ 
δεμνυνόμενον ἐν τῇ τῶν μειρακίων διατριβῇ. ἔστι δὲ 
καὶ νόμος ᾿Δττικὸς κατὰ τῶν φιλοσοφούντων γραφεὶς, 
ὃν Σοφοχλῆς ᾿Δμφικλείδου Σουνιεὺς εἶπεν, ἔν ᾧ τινα 
κατὰ αὐτῶν προειπὼν, ἐπήγαγε μὴ ἐξεῖναι μηδενὶ τῶν 90 

48 σοφιστῶν διατριβὴν κατασκευάσασθαι. "καὶ μὲν οὐκ 
ἄδοξα μέρη τῆς πόλεως γυμνάσια καὶ βαλανεῖα" ἴσως 
δὲ καὶ πυριατήρια, Εὐπόλιδος εἰπόντος iv “ήμοις, 
ὅτι τὸ πυριατήριον. καὶ δὴ καὶ τὸ παρὰ Πλάτωνι 
ἀποδυτήριον᾽ καὶ τὸ παρὰ Ξενοφῶντι ἐν ᾿4ϑηναίων 95 
πολιτείᾳ, λουτρῶνες" ἐφ᾽ οἷς καὶ παλαῖστραι, καὶ δρό- 
μοι ξυστοί. Ξενοφῶν δὲ καὶ χωρὶς τοῦ δρόμου τῷ 
ξυστῶ κεχρῆσϑαι δοκεῖ ἐν τῷ Οἰκονομικῷ εἰπῶν, ἢ 
εἶ iv τῷ ξυστῷ περιπατοίην. εἴρηταν δὲ xai ἐν τῷ 
᾿ἀριστείου Ὀρφεῖ, 80 

ἦν μοι παλαίστρα καὶ δρόμος ξυστὸς πέλας. 
44: Προσαριϑμητέον δὲ τοῖς δημοσίοις ϑέατρον, καὶ ϑεά- 

τρου μέρος πρὸς τοῖς προειρημένοις κερχίδα, ὥς ἐστιν 

εὑρεῖν ἐν ᾿Δ4λέξιδος Γυναικοχθατίᾳ, ; 

ἐνταῦϑα περὶ τὴν ἐσχάτην δεῖ κερκίδα 85 
ὑμᾶς καϑιξούσας ϑεωρεῖν, ὡς ξένας. 
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Ἐπὶ ϑεάτρῳ δὲ, καὶ στάδιον, ἱππόδρομον, ὠδεῖον, 

βουλευτήριον, ἀγορὰν, δικαστήριον, βασίλειον αὐλὴν, 

βασίλειον στοὰν, βασίλειον δικαστήφιον᾽" “λογιστήριον, 

ἵνα λογισταὶ συνεκάϑιξον᾽ κληρωτήφιον, ἵνα oí κλη- 

5oovaí* ἀλλὰ μὴν καὶ ὁπλοϑῆκαι ἦσαν, ἵνα τὰ ὅπλα 

ἀπέκειντο" καὶ ϑησαυροὶ, καὶ ταμιεῖα, ἵνα τὰ χρήμα- 

τα, καὶ οἱ πυροί" *iv δὲ Μενάνδρου Εὐνούχῳ, καὶ 4 
᾿φιτοβόλια᾽ ταῦτα δὲ ῥδογοὺς Σικελιῶται ὠνόμαξον" 

καὶ ἔστι τοὔνομα ἐν Ἐπιχάρμου Βουσίριδι. Ἤ που 
10 δὲ “καὶ πομπεῖον εἴη ἂν οἴχημα κοινὸν, Ζημοσϑένους 

εἰπόντος iv τῷ πρὸς Φορμίωνα περὶ δανείου, καὶ 
ταῦτα ἴστε ἐν τῷ πομπείῳ διαμετρούμενα. Ἦν δὲ 

“τῶν δημοσίων οἰκοδομημάτων καὶ εἱρχτὴ, καὶ δεόμω- 

τήριον, οἴχημα, καὶ γοργύρα, ὡς Ἴωνες ἔλεγον. ᾿Ιστέον 
16 δὲ ὅτε οὐ μόνον τὸ δεσμωτήριον, οἴκημα παρὰ τοῖς 

"Avuxoig ἐστιν εἰρημένον, μηδὲ τὸ πορνεῖον, ἀλλὰ καὶ 
τὸ οἰχήσιμον. "ὅ vs γὰρ Πλάτων ἐν τῷ Πρωταγόρᾳ 46 
ἔφη, ἦσαν δ᾽ ἐν οἰκήματί τινι, ᾧ πρὸ τοῦ μὲν ὡς 
ταμείῳ ἐχρῆτο" καὶ πάλιν ἐν τοῖς Νόμοις, δημοσίοις 

90 οἰκήμασι. ὑποδέχεσθαι ἔφη" καὶ Θουχυδίδης iv τῷ 
τρίτῳ βιβλίῳ. οἴκημα, ὃ ἦν τοῦ τείχους. Τῶν δὲ 
πόλεως μερῶν, καὶ ἀνδρῶνες, παστάδες, συσσίτια, 
συμπόσια, ὑδρεῖα, ὑδροῤῥόαί, λίβηϑρα, κρῆναι, προεξ- 
ἐδραι, ϑῶκοι: καὶ ὡς Σώφρων φησὶ, σύνϑωκοι. Τὸ 

950à χαλούμενον ὡρολύγιον, ἤπου πόλον ἄν τις εἴποι, 
φήσαντος ᾿Δριστοφάνους iv Γηρυτάδῃ, πόλος τοῦτ᾽ 
ἔστιν. ἑχασταποστὴν ἥλιος τέτραπται; "ἕν δὲ τῶν 47 
κοινῶν, βιβλιοϑῆκαι, ἢ ὡς Εὔπολίς φησιν, οὗ τὰ βι- 
βλία ὦνια, καὶ αὐτὸ ἐφ᾽ αὑτοῦ" οὕτω γὰρ τὸν τόπον, 

$000 τὰ βιβλία οἵ ᾿Δττικοὶ ὠνόμαξον" ὥσπερ καὶ τοὺς 
ἄλλους τύπους ἐκ τῶν πιπρασχομένων ; ὡς & φαῖεν, 
ἀπῆλθον εἰς τοὖψον, καὶ εἰς τὸν οἶνον, καὶ εἰς τοὔ- 

λαιὸν, καὶ εἰς τὰς χύτρας" καὶ κατὰ τὸν Εὔπολιν, 

περιῆλϑον εἰς τὰ σκόροδα, καὶ τὰ κρόμμυα, καὶ τὸν 
β86λιβανωτὸν, καὶ εὐθὺ τῶν ἀρωμάτων, καὶ περὶ τὰ 
- γέλγη. "Eb δ᾽ ἂν καὶ μαγειρεῖα τῶν. πόλεως μερῶν, 48 
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οὐχ ἧπερ τὰ λοιπὰ τῶν ὑπὸ ταῖς τέχναις ἐργαστη- 
ρίων, ἀλλὰ τόπος ὅϑεν μισϑοῦνται ὡς τοὺς μαγεί-. 
ρους᾽ ὡς ᾿ἀντιφάνης ἔν Στρατιώτῃ ὑποδηλοῦν ἔοι- 
κεν" ἐκ τῶν μαγειρείων βαδίζων, ἐμβάλλων εἰς voU- 
vov. μεμνόνια δὲ ἐκάλουν οὗ τὰ τῶν ὄνων xgía5 
ἐπιπράσκοντο, ἴσως τῶν ὀνείων ἐνόντων τῷ ὀνόματι. 
Καὶ ταῦτα δὲ, εἰ καὶ αἰσχίω, μέρη πόλεως, ἀσωτεῖα, 
πεττεῖα, κυβεῖα, κυβευτήρια, σκιραφεῖα, ματρυλεῖα, 

49 ἀγωγεῖα. "Μέρη δὲ πόλεων καὶ κατάγειοι οἰκήσεις, 
καὶ σειροὶ, καὶ φρέατα, καὶ λάκκοι" τάχα δὲ καὶ λίμ- 10. 
ναι, καὶ προλιμνάδες, καὶ ποταμοὶ, καὶ ἄνδηρα ποτα- 
μῶν, καὶ ὄχϑαι, καὶ γέφυραι, καὶ πυλίδες, καὶ ψαλί- 
δες. ἔστι δὲ ἡ ψαλὶς εἶδος οἰκοδομήματος, ἤπου καὶ 

Σοφοκλῆς ἐν Δακαίναις λέγει, 

στενὴν δ᾽ ἔδυμεν ψαλίδα κοὐκ ἀβάρβαρον. 15 
ἀλλὰ μὴν καὶ Πλάτων ἐν τοῖς νόμοις, ϑήκην δ᾽ ὑπὸ 
γῆς αὐτοῖς εἰργασμένην εἶναι ψαλίδα προμήκη, λίϑων 
πολυτίμων. Ἔκ δὲ τῶν τῆς πόλεως μερῶν, καὶ λέ- 
όχαι, καὶ πιϑῶνες, ὡς Εὔπολις ὠνόμαζε; καὶ οἰνῶνες, 

50 ὡς Ξενοφῶν: *v& μὲν οὖν πολλὰ ἐργαστήρια, οἷς 90 
ἀπὸ τέχνης ἑἕχάστης πρόκειται τοὔνομα, ἐν τοῖς περὶ 
τεχνῶν ἐστι προειρημένα. Μέφη δὲ πόλεως, καὶ παν- 
δοχεῖον, x«l ξενών" καὶ ὡς ἔν Ἰνάχῳ Σοφοκλῆς, 
πανδόκος ξενόστασις" καὶ στάσις ἵππων, ὡς Εὐριπί- 

δης ἐν "Inzojvvo καλυπτομένῳ, 25 

πρὸς ἵππων εὐθὺς ὁρμήσας στάσιν. 

“Μυσίας δὲ ἐν τῷ ὑπὲρ ᾿Δχιλλείδου φόνου εἴρηκεν, 
ἱπποστάσιον" καὶ σταϑμὸς δ᾽ ἂν καλοῖτο ἡ τῶν ὑπο- 

£vylov στάσις. καὶ κλείσιον, παρὰ τὸ κεκλεῖσϑαι" 
οὗ καὶ αἱ ϑύραι κλεισιάδες. 80 . 

" *KEOAAAION g. 
Περὶ εἰδῶν καὶ μερῶν ὀνομάτων, ταλάντου τε καὶ μνᾶς 

xci στατῆρος καὶ δραχμῆς καὶ πεντηκονταδράχμου 
χαὶ πενταδράχμου καὶ τῶν μερῶν αὐτῆς. 

Οὐ φαῦλον δ᾽ ἂν εἴη βραχέα καὶ περὶ νομισμά-85 



-—IX. 62. 1738 

τῶν εἰπεῖν. “τὰ μὲν γὰρ περὶ τραπεξίτας, κίβδηλόν τε 

xci ἐπίσημον νόμισμα, ἔχεις προειρημένα" κωλύει ὃ 

dv οὐδὲν εἴδη τε καὶ μέρη νομισμάτων ὁρίσασθαι. 

“Πλάτωνι μὲν γὰρ καὶ τέχνη τίς ἐστι νομισματοπῶωλι- 

a], καὶ νομισματοπωλικὸν πρᾶγμα. " εἰ δὲ τὸ τάλαν- 52 

«ov μέγιστόν ἐστι χρυσίου καὶ ἀργυρίου μέρος, ἐναρ- 

'μόσαι ἂν ἴσως εἰς τοῦτο καὶ ἡ “ημοσθένους πεντη- 

'κοντοταλαντία᾽ ῥάδιον δὲ αὐτὴν κατὰ τὸ προκείμε- 

vov σχῆμα αὔξειν τε καὶ ἐλαττοῦν" καὶ ydg ἕκατον-- 

"1ο ταλαντίαν ἔστιν εἰπεῖν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τοῦ προ- 

εἰρημένου, καὶ δεχαταλαντίαν αὐτίκα ἀπὸ παντὸς ἀρι- 

ϑμοῦ πλείονός τε καὶ ἐλάττονος, ὅπου μὴ τὸ δύσ- 

φϑεγχτόν τε καὶ τραχὺ πρὸς τὴν ἀχοὴν ἐμποδίξοι. 

τὸ δὲ τάλαντον ἦν μὲν καὶ σταϑμοῦ τι ὄνομα, ὅϑεν 
15 καὶ παρὰ ᾿Δριστοφάνει ἐστὶν εἰρημένον, 

καὶ γὰρ ταλάντῳ μουσικὴ σταϑμήσεται. 
καὶ τὸ ᾿Ομηρικὸν, 

καὶ τότε, δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα. 

*roüro μὲν αὐτῶν τῶν σταϑμῶν τοὔνομα. τὸ δὲ ἐν ὅ8 
᾿ϑοταῖς Κράτητος Τόλμαις, πρῶτα μὲν ταλαντιαῖος ὅστις 

ἔστιν αὐτῶν λέγε, ἄδηλον εἴτε τιμὴν εἴτε ῥοπὴν λέ- 
yt ὥσπερ ὅταν ᾿ἀλκαῖος ὁ κωμικὸς ἐν Ἐνδυμίωνι 
«εἴποι, νοσημάτων ταλαντιαίων. ἡ μὲν γὰρ ᾿ἀντιφῶν- 

rog ταλάντωσις τὸ βάρος δηλοῖ" καὶ ὁ ᾿Δἀριστοφάνης 

95iv Ζράμασιν ἢ Κενταύρῳ, λίϑος δεκατάλαντος. 'HÓv- 
varo δὲ τοῦ χρυσίου τὸ τάλαντον τρεῖς χρυσοῦς ᾿4τ- 
πικούς᾽ τὸ δὲ τοῦ ἀργυρίου, ἑξήκοντα μνᾶς ᾿Δττικάς. 

"Ἦν δὲ καὶ ἀριϑμοῦ τοὔνομα, ὅπου καὶ πολυτάλαν- 58 
τος ὃ πλούσιος" καὶ πολυτάλαντον πρᾶγμα, τὸ πολ-, 

$0400 &Gwiov* καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Ομήρῳ, 
«tiro δ᾽ ἄρ᾽ ἐν μέσσοισι δύο χρυσοῖο τάλαντα. 

καὶ διτάλαντον δ᾽ ἂν εἴποις κατὰ 4ημοσϑένην. καὶ 
τριτάλαντον, καὶ ἡμιτάλαντον, ὡς “Ὅμηρος, 

᾿ ἀλλά vot ἡμιτάλαντον ἐγὼ χρυσοῦ ἐπιϑήσω. 
"835 ἀρχαία δὲ ἡ χρῆσις καὶ ἡ τοῦ πέμπτον ἡμιτάλαντον, 

καὶ τρίτον ἡμιτάλαντον, καὶ ἕβδομον ἡμιτάλαντον᾽ τὸ 
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δ᾽ ἦν τέσσαρα ἥμισυ τάλαντα, ἢ δύο ἥμισυ, 7 ἕξ 
ἥμισυ" καὶ ὅλως ὁπόσον φήσει τις τὸ ἡμιτάλαντον, 

δ5᾽ τὸν πρὸ αὐτοῦ ἀρυϑμὸν ὁλόκληρον εἶναι δεῖ" ἐὰν 
μὲν ἕβδομον, τὸ & ἂν δὲ τρίτον, τὸ δύο" σὺν δὲ 
τούτῳ τὸ ἥμισυ πάντως ἐπαριϑμεῖν. φίλον δὲ τοῖς ὅ 
ἀρχαίοις καὶ τὸ ἕν ἥμισυ ἐάλαντον. , τρία ἡμιτάλαντα 
λέγειν, ὡς καὶ τρία ἡμίμναια, τὴν μίαν ἡμίσειαν. 
μνᾶν" ὅτι δὲ παρὰ τοῖς ig! ᾿Ομήρου τὸ τάλαντον 
ὀλίγον ἠδύνατο, μάϑοις ἂν ἐκ τῆς ἱπποδρομίας, ἐν ἧ 
τῷ τρίτῳ uiv ἄϑλόν ἐστι λέβης" τῷ δὲ τετάρτῳ δύο 10 

δ χρυσίου τάλαντα. *5 μνᾶ δέ ἐστι τὸ μέγιστον τῶν 
τοῦ ταλάντου μερῶν, ὡς εἰς ὄνομα κατακερματίσαι 
λύσαντα τὸ τάλαντον" ἐπεὶ καὶ τρίτον ἂν εἴποις τα- 
λάντου, καὶ τέταρτον, καὶ τριτημόριον ταλάντου, xol 
τεταρτημόριον. τὰ δὲ τοιαῦτα μέρη ἔστιν. ἐξ ἀρυϑμοῦ 15 
δηλούμενα, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ὀνόματος. ἦν δὲ καὶ μνᾶ 
σταϑμοῦ τε καὶ νομίσματος ὄνομα" οὗ τὸ ἥμισυ ἡμί- 
μναιον" καὶ τρίτον ἡμίμναιον εἴποις, δύο καὶ ἡμίσει- 
αν μνᾶν ἐρεῖς" καὶ συνϑέντες δὲ τὴν μνᾶν ἔλεγον, 
ὥσπερ Ἡρόδοτος ἐν τῷ πέμπτῳ βιβλίῳ δίμνως εἴρη- 90 

57 χεν" *ó δὲ “Δυσίας ἐν τῷ κατὰ Αὐτοκράτους, τετύχη- 

κε δὲ μοι καὶ εἰκοσίμνως ἔρανος" ὁ δὲ χρυσοῦς στα- 
τὴρ μνᾶν ἠδύνατο" καὶ γὰρ ἐν τοῖς ἱσταμένοις τὴν 
μνᾶν τῆς δοπῆς, στατῆρα ὀνομάζουσι" καὶ ὅταν εἴς 
πῶσι πενταστάτηρον, πεντάμνουν δοχοῦσι λέγειν, ὡς 95 
ἐν τῇ Σωσικράτους παρακαταϑήκῃ" ὅταν γὰρ οἶμαι 
λευκὸς ἄνϑρωπος, παχὺς, ἀργὸς, λάβῃ δίκελλαν εἰ- 
δὼς τρυφᾶν πενταστάτηρον, γίγνεται τὸ πνεῦμα ἄνω. 

68 ἔστι δὲ καὶ νόμισμα στατὴρ, ὡς ὅτὰν εἴποι ᾿4φιστό- 

φάνης, 80 
στατῆρσι δ᾽ οἱ ϑεράποντες ἀρτιάξομεν. 

τὸ γὰρ ἐν ταῖς ᾿ἘΕχκλησιαξούδαις ἀμφίβολον, σωτὴ- 
ρίας τετραστατήρου, εἴτε ῥοπὴν, εἴτε ἀριϑμὸν λέ- 
ys. Εὔπολις δὲ ἐν μὲν Δήμοις τὸ νόμισμα δηλοῖ 
λέγων, 

ἔχων στατῆρας χρυσίου toispMovg: 
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ἐν δὲ Ταξιάρχοις τὴν ῥοπὴν λέγει, 
ὅτ᾽ ἦν μέντοι νεώτερος, κρόκης 

σέντε στατῆρας εἶχε" ναὶ μὰ τὸν Δία. 
νῦν δὲ ῥύπου ys δύο τάλαντα ῥᾳδίως. 

5* Καὶ οἵ μὲν “ΖΙαρεικοὶ ἐκαλοῦντο στατῆρες, οἵ δὲ Φι- 59 
λίππειοι, oí δὲ ᾿4λεξάνδρειοι, χρυσοῖ πάντες ὄντες. 
wal εἰ μὲν χρυσοῦς εἴποις, προσυπαχούεται ὁ στατήρ᾽ 
εἰ δὲ στατὴρ εἴποις, οὐ πάντως ὃ χρυσοῦς " ᾿άναξαν- 
δρίδης δὲ iv ᾿Δἀγχίσῃ καὶ ἡμιχρύσους λέγει. Τὰ δὲ 

Ἰοστατῆρος ἄξια, στατηριαῖα φαίης ἂν, ὡς Θεόπομπος 

ἐν Καλλαίσχρῳ, 
οὔ φησιν εἶναι τῶν ἑταιρῶν τὰς μέσας 
στατηριαίας. 

'H "Avv μνᾶ ἔχει δραχμὰς ἜΝ ὡς ἀκριβέστα- 
15v& ἐστιν ἐν τοῖς Εὐπόλιδος Κόλαξι, δεῖπνον ϑὲς ἔχα- 

τὸν δραχμὰς ἰδού" εἶτα ἐπιφέρει, οἶνον ϑὲς ἑτέραν 
«ινᾶν' δῆλον ὅτι καὶ τὰς ἑτέρας ἑκατὸν δραχμὰς μνᾶν 
εἴρηκε. “Ἢ μέντοι δραχμὴ εἶχεν ὀβολοὺς &&' ὅϑεν 60 
wal ἐπωβελία τὸ Éxvov τοῦ τιμήματος. καὶ τὸ δραχ- 

Ξο μῆς ἄξιον, δραχμιαῖον, ὡς ἐν ᾿“ριστοφάνους Ὃλκάσιν" 
ἦν δὲ ἡ δραχμὴ οὐ νόμισμα μόνον, ἀλλὰ καὶ πεντη- 
κοντάδραχμον, καὶ πεντάδραχμον, παρὰ Κυρηναίοις" 
καὶ τετράδραχμον ἐκαλεῖτο, καὶ τρίδραχμον, καὶ δί- 
Opcyuow τὸ δὲ παλαιὸν τοῦτο ἦν ᾿4ϑηναίοις νόμισμα 

δ χαὶ ἐκαλεῖτο βοῦς, ὅτι βοῦν εἶχεν ἐντετυπωμένον᾽ εἰ- 
δέναι δὲ αὐτὸ καὶ “Ὅμηρον νομίξουσιν εἰπόντα, 

ἑχατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων, 
Ἀχαὶ μὴν κἀν τοῖς δράκοντος Νόμοις ἔστιν, ἀποτεί- 61 

ψεῖν δεχάβοιον" xol ἐν τῇ παρὰ 4ηλίοις ϑεωρίᾳ τὸν 
'δοχήρυχκα κηρύττειν φασὶν, ὁπότε δωρεά τινι ἐδίδοτο, 

ὅτι δοϑήσονταν αὐτῷ τοσοῦτοι βόες" καὶ δίδοσθαι 
καϑ᾿ ἕκαστον βοῦν δύο δραχμὰς ᾿άττικάς: ὅϑεν ἔνιοι 
Ζηλίων, ἀλλ᾽ οὐκ ᾿Αϑηναίων ἴδιον εἶναι νόμισμα 
τὸν βοῦν νομίζουσιν" ἐντεῦϑεν δὲ καὶ τὴν παροιμίαν 

85 εἰρῆσϑαι "τὴν, βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βέβηκεν, εἴ τις ἐπ᾽ 
ἀργυρίῳ σιωπήσειεν. Ἐἦν μέντοι, ὡς ᾿Δριστοτέλης φη- 62 
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civ, ἐν Κυρήνῃ καὶ τετραδστάτηρον, καὶ στατὴρ., καὶ 
ἡμιστάτηρον, χρυσᾶ νομίσματα" τῆς δὲ δραχμῆς τὸ 
ἥμισυ, ἡμίδραχμον καλεῖται" καὶ τρίτον ἡμίδραχμον, 
αἵ δύο καὶ ἥμισυ δραχμαί. τὸ δὲ ἡμίδραχμον, καὶ 
τριώβολον ἂν καλοῖς. οἱ μέντοι ὀχτὼ ὀβολοὶ ἡμίε- 5 

 «rov.Gvouátovro, ὥς φησιν ἐν “αμίᾳ Κράτης, ἡμίε- 
κτόν ἐστι χρυσοῦ, μανϑάνῃς, ὀκτὼ ὀβολοί. ἦν δὲ καὶ 
τριώβολον καὶ διώβολον εἴδη νομισμάτων ᾿Δττιχῶν" 

68" τὸ μὲν διώβολον ἐντετυπωμένην ἔχον γλαῦκα καὶ. 
ἐκ ϑατέρου πρόσωπον 4ιός" τὸ δὲ τετρώβολον τὸ 10 
μὲν πρόσωπον ὁμοίως; δύο δὲ τὰς γλαῦκας. ἀλλὰ τὸ 
μὲν τετρώβολον καὶ τριώβολον καὶ ἐν τῇ χρήσει τέ- 
τριπται τὸ δὲ διώβολον ὡς ἐπιτοπολὺ λύοντες ἔλεγον, 
ὡς “4ημοσϑένης, ἀλλ᾽ ἐν τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν ἐϑεώ- 
ρουν ἂν, εἰ μὴ τοῦτ᾽ ἐγράφη. ἔστι δὲ καὶ τὸ διώβο-15 
λον ἐν Αἰολοσίχωνν ᾿Δριστοφάνους, ὅπερ λοιπὸν μό- 

G4vov ἦν ἐν τῇ γνάϑῳ, διώβολον γένηταί μοι. Ἔπαρὰ 
μέντοι Θεοπόμπῳ ἐν Στρατιώτισι καὶ τὸ τετρώβολον 
λαμβάνειν, τετρωβολίξειν ὠνόμασται, καίτοι τίς οὐκ 
ἂν εἰχὸς εὖ πράττοι τετρωβολίξειν, εἰ νῦν γε διώ-90 
βολον φέρεν ἀνὴρ τρέφειν γυναῖκα. τὸ δὲ τοῦ ὀβο- 
λοῦ ἥμισυ, ἡμιωβόλιον. καὶ ἡμιωβομαῖον, τὸ τοσού- 
του Qwviov, ὡς ἐν τοῖς Βατράχοις ᾿ἀριστοφάνους, 

καὶ κρέα γε πρὸς τούτοισιν ἀνάβραστ᾽ εἴκοσιν, 
ἀνημιωβολιαῖα. 25 

Ἐν δὲ τῷ ᾿άναγύρῳ, τὰ τρία ἡμιωβόλια, τριημιωβό- ὁ 
λιον εἴρηκεν, ἐν τῷ στόματι τριημιωβόλιον ἔχων. 

65* Ὁ μέντοι ὀβολὸς ὀχτο χαλκοῦς εἶχε" καὶ οἵ μὲν 
δύο χαλκοῖ τεταρτημόριον" καὶ κατὰ ἀποκοπὴν ταρ- 
τημόριον ἐχαλεῖτο" οὗτοι δ᾽ ἂν εἶεν, καὶ δίχαλκον, 80 
ὅτι ἦν τοῦ ὀβολοῦ τέταρτον. oí δὲ τέσσαρες χαλκοῖ, 
ἡμιωβόλιον. oí δὲ ἕξ χαλκοῖ, τριτημόριον᾽ ὅτι τὰ 
τρία μέρη ἐστὶ τοῦ ὀβολοῦ. oL δὲ καὶ τριταρτημό- 
Quov αὐτοὺς ὠνόμαξον, ὡς τρία τεταρτημόρια ἔχον- 
τας. Ori δὲ τοὺς ἕξ χαλκοῦς τριτημόριον ὠνόμαξον, 85 
ἔστιν εὑρεῖν ἐν τῷ Φιλήμονος Σαρδίῳ, 
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τ χαλκοῦς ὀφείλεις πέντε μοι, μέμνησ᾽ : ἐγὼ 
Gol πέντε χαλκοῦς, σὺ δέ μοι τριτήμορον. 
τοὺς ἕξ ἀποδοὺς, τοὺς πέντε χαλκοῦς ἀπόλαβε. 

Ἀ χαὶ ἔτει σαφῶς ἐν τῷ Πιττοκοπουμένῳ, 
5 ἰδοὺ πάρεστιν, ὡς ὁρᾷς, τριτημόρου 

ἕκαστος ὑμῶν ἦλϑεν εἰς τέσσαρας 
ο εἴληφεν ἡμῖν οὑτωσὶ τριώβολον. 

τεττάρων γὰρ καὶ εἴκοσιν χαλκῶν ὄντων iv τῷ TQuO- 
βόλῳ, ἕξ ἑκάστῳ γίγνονται χαλκοῖ τέσσαρσιν οὖσιν, 

266 

10 οὗς εἴρηκεν. τριτημόριον᾽ ὅταν μέντοι Θουκυδίδης εἴ- ᾿ 
ποι, τριτημόριον. δὲ μάλιστα ἱππικὸν, τὴν τρίτην μοῖ- 
gav εἴρηκεν" ὃ δὲ Ἡρόδοτος τριτημορίδα" τὸ δὲ πα- 
ρὰ Φιλήμονι τριτήμορον, τεταρτημόριον καλεῖ ἐνίοτε 
Πλάτων. “ὅτι δὲ oí τέτταρες χαλκοῖ ἡμιωβόλιον εἰ- 

15 σὶν, ἐν τῷ αὐτῷ δράματι Φιλήμονός ἐστιν εἰρημέ- 
vov' ὀβολοῦ τὸ πρῶτον ἡμῖν ἐνεχϑὲν, καὶ τεττάρων 
χαλκῶν" χαὶ μετὰ ταῦτα" καὶ μᾶλα τριημιωβολίαϊ 
ἐστί; χαλκοῦ ϑερμὸν qv: ἐν τούτῳ καὶ πολλὴν ἀπο- 
ρέαν τις ἂν ἐπιλύσαιτο, ὑπὲρ ἧς οἶδα πολλάκις ἀμ- 

φοφισβητήσας, εἰ παρά τινι τῶν ἀρχαίων ϑερμῷ χρω- 
μένους ἐπὶ τῷ πιεῖν ἐστιν εὑρεῖν" καὶ ταῦτα μὲν 

67 

παρ᾽ Ὁμήρῳ πολλὴν εἶχε τὴν ἀσάφειαν. * καὶ γὰρ £68 
τις τοὺς αἴϑωνας λέβητας παρὰ τοὺς ἀπύρους λέβη- 
τας ἀντιϑεὶς, οἴοιτο ἂν τούτους ἐπὶ ϑερμοῦ ὕδατος 

35 παρασκευῇ εὐτρεπίξεσθαι" ταυτὸν ἂν εἶεν οὗτοι τῷ 
ἐμπυριβήτῃ τρίποδι, ὃς ἐπὶ λουτροῖς ἐϑερμαίνετο, ὧν 

ἡ χρῆσις ἦν οὐκ ὀλίγη" παρ᾽ “Ομήρῳ μὲν γὰρ οὐδὲ 
κρέα ἑφθὰ τῶν ἡρώων τινὲς ἤσϑιον, καίτοι αὐ- 
τοῦ γε τὴν τοιαύτην ὀψοποιίαν εἰδότος, ὅταν qi 

80 ὡἧς δὲ λέβης ζεῖ ἔνδον ἐπειγόμενος πυρὶ πολλῷ, 
κνίσῃ μελδόμενος ἁπαλοτρεφέος σιάλοιο. 

᾿ Περὶ μέντοι πότου παρ᾽ Ὁμήρῳ οὐχ οἷόν τε ἦν εὑ- 
ρεῖν ϑερμὸν ὕδωρ ἐπὶ πότῳ, παρὰ δὲ τοῖς ἀρχαίοις 
ἰατροῖς. καὶ γὰρ ὅταν ᾿Ιπποχράτης εἴποι" τὸ ψυχρὸν 

βϑοπολέμιον νεύροισιν, ὀστέοισιν, ὀδοῦσιν, ἐγκεφάλῳ, 
δῆλον ὡς οἷδε τὴν τοῦ ϑερμοῦ προσφορὰν τοῖς ὀδοῦ- 
Poliux Vol. 1. M 
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σιν. ἐγὼ δὲ ἐν ταῖς Θεσμοφοριαξούσαις ̓  Agtórogá- 
vovg . “εἰρημένον, τὸ χαλκίον ϑερμαίνεται,; οὕτω πῶς 
ἤκουον, ὡς εἰς πότον εὐτρεπιζομέψνων τῶν γυναικῶν. 

ταυτὸν δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖς Εὐπόλιδος Ζίήμοις ἐστὶν 
᾿ εἰρημένον" ἀλλ᾽ ὅτι οὐδὲ τοῦτο “ἀποχρῶν ἐότιν εἰς 5 
πίστιν τῆς τοῦ ϑερμοῦ πόσεως, ὑπεναντιοῦτό μοι τὸ 
ἐν τοῖς ᾿Δριστοφάνους Γεωργοῖς σαφῶς ἐπὶ λουτροῦ 
εἰρημένον, ἐξ ἄστεως νῦν εἰς ἀγρὸν χωρῶμεν, ὡς 
πάλαι Ov ἡμᾶς ἐκεῖ τῷ χαλκῷ ἐλλουσάμενον κολά- 

70 ξειν. "τουτὶ μέντοι τὸ παρὰ τῷ Φιλήμονι, χαλκοῦ 10 
ϑερμὸν ἦν, συνταττόμενον τῷ πιεῖν, ἄντικρυς δηλοῖ 
τὴν τοῦ ϑερμοῦ πόσιν" καὶ γὰρ τὸ λεπτὸν τοῦ νο- 
μίσματος οὐ λουτροῦ ἐστιν, ἀλλὰ πότου μέτρον" καὶ 
πεντέχοίλκον δὲ, τοὺς πέντε χαλκοῦς ὠνομασμένους 
εὕρομεν ἐν τοῖς ᾿Δριστοφῶντος Διδύμοις ἢ Πίυ- 15 
φαύλῳ, : δι. VakóQo "ou 

ἔπειϑ᾽ ἡπάτια καὶ vijóviv vwa. 
᾿ προσέθηκεν οἶμαι, πεντέχαλκον συλλαβών.. 

εἴη δ᾽ ἂν καὶ σύμβολον βφαχὺ νομισμάτιον, ἡμίτο- 
7ι μόν τι γύβμίσμανορ: *ó μὲν Βρμυεχορ, ἐν — 20 

pog λέγει" ᾿ 
παρὰ τῶν καπήλων λήψομαι τὸ σύμβολον. 

ἐν δὲ τοῖς Ζημόταις" 

ot μοι τί δράσω σύμβολον νεπαγμῶνοῦ; 
᾿κεκάρϑαι ἔοικε τὸ ἥμισυ. 95 

ὥστε ἢ ἐκ ϑατέρου μόνου τετυπῶσϑαι τοῦτο δεῖ τὸ 
ψομισμάτιον νοεῖσθαι, ἢ διαιρεῖσθαι, ὡς ἔχειν τὸ μέ- 
θος ἑχάτερον, τόν Tt πιπράσκοντα καὶ τὸν ὠνοὔμε- | 
vov, ἐπὶ συμβόλῳ τούτῳ μέν τι προειληφέναι, τὸ δὲ 

ἐνοφείλεσϑαι" διελέγχουσι δὲ αὐτὸ σμικρόν τι δύνα- 80 
7 σϑαι. “᾿Δριστοφάνης μὲν ἐν ᾿ἀναγύρῳ λέγων" 

τοῦτ᾽ αὐτὸ πράττω διωβόλῳ: καὶ σύμβολον 
ὑπὸ τῷ ᾿πικλίντρῳ: ; μῶν τις αὔτ᾽ ἀνείλετο; 

"Ἄρχιππος δὲ εἰπὼν ἐν Ἡρακλεῖ punodpn, 

ἀνδρῶν ἄριστος καὶ “μάλιστ᾽ ἐμοὶ ξένος, "85 

ἀτὰρ παρ᾽ ἐμοί γ᾽ ὧν εἶχεν οὐδὲ σύμβολον. “" 
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οὐ εἴη δ᾽ “ἂν καὶ κόλλυβον λεπτόν τι νομισμάτιον: Καλ- 
"λίμαχος γοῦν ἔφη περὶ τῶν iv ἄδου λέγων, ς΄. 
— Pu τῶν ὅχου βοῦν κολλύβου πιπρήσκουσιν, 
"ὥς ἂν εἴποι τις τοῦ προστυχόντος “ἔλεγον δέ τι καὶ 

᾿φερυκόλλυβον oí ποίηταὶ σμικρὸν νόμισμα: " οἵ μέντοι 78 
τὸν βοῦν τὸν ἐκ hip cap tadibr dime. 
que καὶ Ὅμηρον εἰδέναι μην WM. τῷ," T 
« ῥχατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων, 

ὡς πρὸς ἀριθμὸν ἀρκαμανθεὴρνἀμῶς nd Daibiwdn- 
᾿Ιοτιτιμώμενον, ᾿ de ὑπό T, εὔηϑες τοῦτο ὑπολαμβάνου- 

σιν ᾿Ομήρῳ μάρτυρι, τὴν ἀλλαγὴν οὐ νομίσματι γίγνε- 
ὄϑαι & o agr i MA ques up f n gg ἊΝ 
ὅταν φῇ," "0... 0 
το ἔγϑεν ἄρ᾽ οἰνίξοντο waieiision Mployo 

he. "ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ᾽ αἴϑωνι σιδήρῳ, 
^ ἄλλοι “μὲν δινοῖς, ἄλλοι δ᾽ αὐτῇσι βόεσσι. ὁ 

«Τὰς “γὰρ βοῦς πρὸς τὰς ῥινοὺς ἀντιϑεὶς, “φανερός 74 
dew τὸ ξῶον, ἀλλ᾽ οὐ τὸ νόμισμα δηλῶν. καὶ μὴν 
à Πελοποννησίων νόμισμα χελώνην τυνὲς ἠξίουν κα- 

᾿φολεῖν ἀπὸ τοῦ τυπώματος" ὅϑεν καὶ παροιμία, Ὁ 
o0 φᾶν, ἀρετὰν. καὶ τὰν σοφίαν νικῶντι χελῶναι: ^c 
ἂν b τοῖς Εὐπόλιδος Εἴλωσιν εἴρηται, ὀβολὸν τὸν 
καλλιχέλωνον. ἀλλὰ" μέντοι xci κόρη νόμισμα παρ᾽ 

᾿Αϑηναίοις ἦν, ὡς “γπερίδης, τῷ παιδίῳ τῆς ἐν Bocv- 
᾿δορῶνι ἱερείας, τῶν ἀναϑημάτων τὶ λαβόντι παραβληϑῆ- 

vuv λέγων ἐπὶ πείρᾳ συνέσεως κόρην. "εἴποις δ᾽ ἂν γ5 
"καὶ τεύράδραχμον, κἀπειδὴ τὸ τετράδραχμον εἵλετο 
"δόξαι "διαχρένειν, ἤδη τὸ κέρδος δύνασθαι" τάχα δ᾽ 
dv εἴη κόρη, ὡς Εὐριπίδης ὠνόμασε παρϑένον y 

/., Δέγων περὶ τῶν ἐν Κορίνθῳ ἑταιρουσῶν" 
" coge τὰς uiv ἄξῃ, πῶλον ἂν δίδως ἕνα, Ὅγλ10 

νος πὰς δὲ ξυνωρίδ᾽, αἵ δὲ κἀπὶ τεττάρων ἡ | 
(UU φοιγῶσιν Ci ἀργυρῶν" φιλοῦσι, δὲ 
CUoFdg dE] nm "i, ὅταν φέρῃ ^ 

135 1 "πολλάς. | 

τὰς μὲν οὖν. aii vébo: λέγοι ἂν τὰς κόραρ; αἷς ἐνξ- 
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76xey&gauxro | "Aünvüg πρόσωπον' "ὅϑεν τὸ νόμισμα 
τοῦτ᾽ Εὔβουλος ἐν 'Ayyióy καλεῖ Παλλάδας, πῶλον 
δὲ τὸ νόμισμα τὸ Κορίνϑιον ὅτι Πήγασον εἶχεν ἐν- 
τετυπωμένον. ἀλλὰ μὴν τὴν μὲν «ϊἰγιναίαν δραχμὴν, 

ες μείξω τῆς ̓Δττικῆς, δέχα. γὰρ ὀβολοὺς ᾿Δττικοὺς ἴσχυ- 5 
εν, ἣν οἵ ᾿Αϑηναῖον παχεῖαν δραχμὴν ἐκάλουν; μίσει 
τῶν Αἰγινητῶν. Αἰγιναίαν καλεῖν μὴ ϑέλοντερ' “τὸ δὲ χρυ- 
σίον, ὅτι τοῦ ἀργυρίου δεκαπλάσιον ἦν, σαφῶς ἄν τις ἐκ 
τῆς Μενάνδρου Παρακαταϑήκης μάϑοι" προειποὺν. vh 

» ὁλκὴν ταλάντου χρυσίου Go. παιδίον Ὁ. s (10 
ἕστηκα τηρῶν... ci Qe 

11 ᾿ ἐπάγει μετὰ ταῦτα περὶ ταυτοῦ. almi μακάριος 
ἐκεῖνος, δεκατάλαντον καταφαγών. Τὸ μέντοι. τῶν 
ὀβολῶν ὄνομα οἱ μὲν ὅτι. πάλαι βουπόροις ὀβελοῖς 
ἐχρῶντο πρὸς τὰς. ἀμοιβὰς, ὧν τὸ ὑπὸ τῇ δρακὶ πλῆ-15 
Qog ἐδόκεν καλεῖσϑαιν δραχμή᾽ τὰ δὲ ὀνόματα καὶ τοῦ 
ψομίσματος μεταπεσόντος ἐς τὴν νῦν χρείαν ἐνέμεινεν 
ἐκ τῆς μνήμης τῆς παλαιᾷς. ᾿ΑΔριστοτέλης δὲ αὐτὰ. 
ταῦτα. λέγων ἐν Σικυωνίων πολιτείᾳ, σμικρόν τι και- 
νοτομεῖ, ὀφέλλους αὐτοὺς τέως ὠνομάσϑαι. λέγων, 30 
τοῦ μὲν ὀφέλλειν δηλοῦντος τὸ αὔξειν, αὐτῶν. δὲ διὰ 

γϑβτὸ εἰς ̓“μῆκος ηὐξῆσϑαι ὧδε κληθέντων" * ὅϑεν xoi τὸ 
ὀφείλειν. ὠνομάσϑαι φησὶν οὐκ. οἶδ᾽ ὅπως" en μέντοι 
τῶν: ὀβελῶν ὑπηλλάχϑαι τὸ φ εἰς τὸ &.. κατὰ. -συγγέ- 
΄“ψειαν. Βυζαντίων γε. μὴν σιδήρῳ νομιξόντων qv 00-25 

ον σῷ καλούμενον σιδήρεον, νόμισμά τι λεπτόν" ὥστε 
ἀντὶ. τοῦ πριῶ μοι τριῶν χαλκῶν λέγειν, πριῶ 'μοι 
τριῶν σιδηρῶν ὅϑεν καὶ ἐν τοῖς Στράττιδος Μυρ- 
μεδόσιν εἴρηται, ἐν. τοῖς βαλανείοις, προκέλευϑος 

γο ἡμέρα, ἅπασα ἅπαξ γῆ, στρατιαὶ, σιδαρέων " * σιδηρῷ 80 
δὲ νομίσματι. καὶ “Δακεδαιμόνιοι χρῶνται ἐκ πολλοῦ 
ὄγχου ὀλίγον. δυναμένῳ" ὄξει δὲ αὐτοῦ τὴν ἀκμὴν 
εἰς τὸ ἄτομον κατασβεννύουσι τοὺς μέντοι Συρακου- 
σίους κασσιτέρῳ ποτὲ ἀντ᾽ ἀργυρίου νομίσαι Ζιονύ- : 
όιος x«v]vdyxeós: καὶ τὸ νομισμάτιον τέσσαρας δρα-85᾽ 
χμὰς ᾿Δττικὰς ἴσχυεν ἀντὶ μιᾶς. ὁ δὲ votuuog δοκεῖ 



ΙΧ, 80. 181 

μὲν εἷναι Ρωμαίων τοὔνομα τοῦ νομίσματος" ἔστι δὲ 
Ἑλληνικὸν, καὶ τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ Σικελίᾳ. Δωριέων". 
ὁ Ἐπίχαρμός τε γὰρ iv ταῖς Χύτραις φησὶν, "ἀλλ᾽ 

| ὅμως καλαὶ καὶ πῖοι ἄρνες; εὑρήσουσι δέ μοι καὶ 
δνούμμους; πωλατιᾶς γὰρ ἐντὶ τᾶς ματρός" "καὶ πά-80 
λιν, κᾶρυξ ἰὼν sU9Ug zou μοι δέκα νούμμων μό-" 
ὄχον καλήν" καὶ ᾿Δριστοτέλης ἐν τῇ Ταραντίνων zx0- 
λιτείᾳ φησὶ καλεῖσθαι νόμισμα παρ᾽ αὐτοῖς νοῦμμον, 
ἐφ᾽ οὗ ἐντετυπῶσϑαι Τάραντα τὸν Ποσειδῶνος, δεῖ- 

τοφῖνε ἐποχούμενον" καὶ μὴν ἐν ᾿ἀκραγαντίνων πολι- 
τείᾳ φησὶν ᾿Δριστοτέλης ξημιοῦσθαί τινὰ τριάχοντα 
λίτρας" δύνασθαι δὲ τὴν λίτραν ὀβολὸν Alywaiov. 
ἀλλὰ μέντοι παρ᾽ αὐτῷ τις ἂν ἐν τῇ Ἱμεραίων. πολι- 
τείᾳ καὶ ἄλλα εὕροι Σικελικῶν νομισμάτων ὀνόματα, 

150lov οὐγκίαν, ὅπερ δύνατοι χαλκοῦν ἕνα" * καὶ δι-81 
ξάντα, ὅπέρ ἐστι δύο χαλκοῖ, καὶ τριξάντα, ὅπερ 
τρεῖς. καὶ ἡμίλιτρον, ὅπερ ἕξ, καὶ λίτραν, ἣν εἶναι 
ὀβολόν: τὸ μέντοι δεκάλιτρον δύνασθαι μὲν δέκα 
ὀβολοὺς, εἶναι δὲ στατῆρα Κορίνϑιον" ὅτι δὲ καὶ τῶν 

φοχωμῳδῶν τινες τῆς λίτρας μνημανεύουσιν, ἐν τοῖς 
περὶ στατικῆς προείρηται. οὐ γὰρ οἱ Ζωριεῖς μόνον, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ᾿ΔΑτεικῶν τινες, ὡς “ίφιλος ἐν Σικελι- 

x, οἷον ἀγοράξειν πάντα, μηδ᾽ $v δ᾽ ἔχειν εἰ μὴ 
χικίννους, ἀξίους λίτραιν δυοῖν. σὺν δὲ ταῖς "λίτραις 

95xal ἄλλα ὠνόμασε νομισμάτων ὀνόματα Ἐπίχαρμος" 
ἐν Δρπαγαῖς, ὥσπερ αἵ πονηραὶ μάντιες, αἴϑ᾽ ὑπο- 89 

νέμονται, γυναῖχας μωρὰς . ἁμπετώγκιον ἀργυρίου, 
ἄλλαι δὲ λίτραν, αἱ δ᾽ ἂν ἡμίλιτρον δεχόμεναι, χαὶ 
πάντα γιγνώσκοντι" καὶ πάλιν, ἐγὼ γὰρ. τὸ βαλάν- 

βύτιον λίτρα καὶ δεκάλιτρος στατὴρ, ἑξάντιόν τε καὶ 
πεντόγχιον ἔχει μὲν δή τι καὶ φιλόκαλον ἡ τούτων 
γνῶσις" ἴσως δὲ οὐδὲ ἡ χρῆσις ἄτοπος" εἰ μηδὲ τοὺς 
σίγλους ὁ Ξενοφῶν ὄνομα βαρβαρικοῦ νομίσματος 

᾿ς εἰπεῖν ἐφυλάξατο" καὶ μὴν καὶ τὸν δανάχην εἶναξ τι- 
᾿ 8βδνές φασι νόμισμα Περσικόν. "ὄνομα δέ τι νομίσμα-88 

τος καὶ κραπατάλλους, εἴτε παίζων, εἴτε σπουδάζων 
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Φερεκράτης ὠνόμασεν. ἐν τῷ ὁμωνύμῳ δράματι λέγει" 
δὲ τὸν uiv. κραπάταλλον εἶναι ἐν ὅδου͵ δραχμήν" 
ἔχει δ᾽. αὐτὸς ὀκτὼ ψωϑίας" τὴν δὲ ψωϑέαν "εἶναι. 
τριώβολον καὶ δύνασϑαι ὀκτὼ κικκάβους᾽ τάχα δ᾽ 
ἄν τις φιλότιμον εἶναι νομίζοι καὶ τὸν ἐπὶ τῷ vo-5. 
μίσματι λόγον ἐπιζητεῖν, εἴτε. Φείδων πρῶτος ὁ ᾿4ρ- 
γεῖος ἔγραψε νόμισμα, εἴτε “ημοδίκη ἡ Κυμαία συν- 
οἰκήσασα Μίδᾳ τῷ Φρυγὶ, παῖς. δ᾽ ἦν ᾿άγαμέμνονος 
Κυμαίῳν βασιλέως, εἴτε ᾿4ϑηναίοις ᾿Εριχϑόνιος καὶ. 
ΔΜύκος, εἴτε Δυδοὶ, καϑά φησι ΞΞενοφάνης, εἴτε Νά- το 

84 ἕιοι, κατὰ τὴν ᾿4γλωσϑένους δόξαν" “οὐ γὰρ ἀξιώσει 
τις ἡμᾶς ἐν τῷ παρόντι πολυπραγμονεῖν, εἰ Mivvág- 
ναῖον μὲν Σαπφὼ τῷ νομίσματι iviyégevrov, Χῖοι 
δὲ “Ὅμηρον, ᾿ἸΙασεῖς δὲ παῖδα δελφῖνι ἐποχούμενον, . 
Δαρδανεῖς δὲ ἀλεκτρυόνων μάχην, ᾿Δσπένδιοι δὲ πα-15 
λαιστὰς. καὶ ᾿Ρηγῖνοι μὲν λαγῶν, Κεφαλλῆνες δὲ ἵπ- 
'Zzov, Θάσιοι δὲ Πέρσην, ᾿Δργεῖοι δὲ μῦν" οὔτε γὰρ 
κατὰ τὴν ὑπόϑεσιν τῶν βιβλίων ἡ πολυπραγμοσύνη, 
καὶ ἄλλοις ἤδη τὰ τοιαῦτα ἔστιν συνειλεγμένα. Ἴσως 

δὲ τῶν. ὀνομάτων καταλόγῳ προσήκουσιν οἱ Κροί- 90. 
85 ειοε. στατῇρες, καὶ Φιλίππειοι, καὶ Ζ΄αρευκοί" "καὶ 

τὸ Βερενίχιον νόμισμα, καὶ ᾿“λεξάνδρειον, καὶ Ilro- 
λεμαϊκὸν, καὶ 4ημαρέτιον, ὧν τοὺς ἐπωνύμους γνω- 
ριξόντων ἁπάντων, ἡ Ζ4ημαρέτη Γέλωνος οὖσα γυνὴ, 
κατὰ τὸν πρὸς Δίβυας πόλεμον ἀποροῦντος αὐτοῦ, 35. 

τὸν κόσμον αἰτησαμένη παρὰ τῶν γυναικῶν, Gvyyo- 
νεύσασα νόμισμα ἐκόψατο. Τοῦτό γε μὴν οὐκ ἄκαι-. 
ρον, ὅτι τὸ μὲν ᾿Δττικὸν τάλαντον, ἑξακισχιλίας ἐδύ- 

86varo δραχμὰς ᾿Δττικάς" "τὸ. δὲ Βαβυλώνιον ἑἕπτακιό- 
χιλίας". τὸ δὲ Alywaiov μυρίας τὸ δὲ Σύρων πεν-80 
τακοσίας καὶ τετρακισχιλίαφ᾽" τὸ δὲ Κιλίκων τρὶσχι- 

λίας" τὸ δὲ “ἰγυπτίων πεντακοσίας καὶ. χιλίας, ὡς 
πρὸς τὸν τῆς ᾿Δττικῆς δραχμῆς λογισμὸν, ὥσπερ οὖν. 

καὶ: τὰς μνᾶς τὰς ᾿ἀττικάς" τὸ μὲν ᾿Ζττικὸν ἑξήχοντα. 
uvüg εἶχε: τὸ δὲ Βαβυλώνιον ἑβδομήκοντα᾽ τὸ; δὲ 85. 
Αἰγυναῖον ἑκατὸν, κατὰ ἀνάλογον. Ἢ μνᾷ δὲ ὡς. 



moa 4188 
παρ᾽ ̓Αθηναίοις ἑκατὸν εἶχε δραχμὰς ᾿ἀττικὰς, οὕτω 
hee. παρὰ Toig ἄλλοις τὰς ἐπιχωρίους δυναμένας πρὸς 

λόγον τοῦ παρ᾽ ἑκάστοις ταλάντου κατά τε προσϑή-. 
sv. καὶ ὑφαίρεσιν. "τὸ μέντοι Σικελικὸν τάλαντον 81 

5 ἐλάχιστον ἴσχυε" τὸ μὲν ἀρχαῖον, ὡς ᾿Δφιστοτέλης λέ- 
γεῖ, τέσσάρας καὶ εἴκοσι τοὺς νούμμους " τὸ δὲ ὕστε- 
ρον δυοκαίδεκα: δύνασθαι: δὲ τὸν νοῦμμον τρία 
ἡμιωβύλια. Κωλύοι δ᾽ ἂν οὐδὲν προσϑεῖναι τῷ πε- 

ρὲ νομισμάτων λόγῳ καὶ διότε χρήματα μὲν ἂν εἴ- 
lozoisv οἱ ᾿Δττικοί᾽ τὸ δὲ χρῆμα μὲν αὐτοῖς ἐπὶ τοῦ ᾿ 
πράγματος ἢ κτήματος" παρὰ δὲ τοῖς "loci καὶ ἐπὶ 
τῶν χρημάτων" ὥσπερ καὶ κέρματα, ἀλλ᾽ οὐ κέρμα 
λέγευν ᾿Αττικόν. "παρὰ μέντοι τοῖς Ζωριεῦσι καὶ τὸ 88 
χέρμα ἐστὶν εἰρημένον" εὕροι δ᾽ ἄν τις αὐτὸ καὶ 

τό παρὰ τοῖς ᾿Δττικοῖς' ὥσπερ καὶ iv τῷ "Auguóog 

᾿Ἀμπελουργῷ, μικρόν τι κέρμα᾽ καὶ παρ᾽ ᾿Αντιφά- 
νει ἐν τῷ Κύκλωπι, κέρμα γάρ τι τυγχάνω" ἐν 
μέντοι τῷ Φιλίππου Φιλευριπίδῃ, οὗτος οἴεται περι- 
δπάσειν. κερμάτιον αὐτοῦ. Καὶ κατακεκερματίσϑαι 

φομὲν, ἐπὶ. λόγου Πλάτων" ἐπὶ δὲ ἀργυρίου μενοι 
νης ἐν Ζαιταλεῦσιν,. 

οὐδ᾽ ἀργύριον ἐστὶν κεκερματισμένον. 

* kel iv τοῖς Σφηξὶ, 89 
uL δραχμὴν uev ἐμοῦ πρώην λαβὼν, ὃ 

85 ἐλθὼν διεκερμάτιξέ μ᾽ ἐν τοῖς ᾿ἰχϑύσιν. 

ἐν μέντοι τῷ «Αἰολοσίκωνι. τὸ μὴ ἔχειν κέρματα ἀκερ. 
ματίαν ὠνόμασεν: ὡς δ᾽ ἐπὶ τῶν κερμάτων οἵ ἀρ- 
χαῖοι ᾿Δττικοὶ ἥκιστα τῷ ἑνικῷ ἐχρῶντο, οὕτως δ᾽ ἐπὶ 

. τῷ ἀργυρίῳ τῷ πληϑυντικῷ : τἀργύρια γὰρ. ἐπὶ τοῦ 
80 ἀργυρίου σπανίως, ἄν τις εὕροι παρ᾽ αὐτοῖς" ἐγὼ δ᾽ 

εὗρον. ἐν ταῖς. Νήσοις ᾿Δριστοφάνους, εἶ μὴ ὑποπτεύε- 
ται τὸ δρᾶμα ὡς ᾿Δριστοφάνους οὐ γνήσιον" ἀλλ᾽ 90 
οὔτι. qi καὶ οἵ Κόλακες ᾿Εὐπόλιδος, ἐν οἷς εἶπε, 

(0 φδροῦσιν, ἁρπάζουσιν ἐκ τῆς οἰκίας. 
35 “τὸ χρυσίον, τἀργύρια πορϑεῖται. 
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iv δὲ τῷ Τριφάλητι ᾿Δριστοφάνης καὶ ἀργυρίδιον 
εἴρηκεν" 

ἤἥτουν τι τὰς γυναῖκας ἀργυρίδιον. 
Τὸν δὲ νῦν χαλκὸν οὗ ᾿Ζττικοὶ χαλκίον εἰώϑασι κα- 
Asv* ὡς ἀπὸ τοῦ ἀργύρου. ἀργύριον, καὶ ἀπὸ τοῦδ 
χρυσοῦ χρυσίον. ὥσπερ “4ριστοφάνης μὲν ἐν Βα- 

τράχοις ἔφη, 
οὔτε γὰρ τούτοισιν οὖσιν οὐ κεκιβδηλευμένοις, 
ἀλλὰ καλλίστοις ἁπάντων, ὡς δοκεῖ, νομισμάτων, 

91 “καὶ μόνοις ὀρϑῶς κοπεῖσι, καὶ κεκωδωνισμένοις 10 
χρώμεθ᾽ οὐδὲν, ἀλλὰ τούτοις τοῖς πονηροῖς χαλ- 

Νὰ κίοις, 
q96c τε καὶ πρώην κοπεῖσι τῷ κακίστῳ κόμματι. 

σαφέστερον δ᾽ Εὔβουλος ἐν Παμφίλῳ, 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ παραλαβὼν τὼ χαλκίω 15 
TOv ἰὸν ix τῆς χειρὸς ἐξεσπόγγισεν,. 

οὕτως ἂν καὶ ὁ Κρατῖνος ἐν ταῖς Θράτταις οὐδὸς 
εἴη τὸν χρυσὸν χρυσία, ὅτι τοὺς κόρακας. τὰξ Alyv- 

92 zrov χρυσία κλέπτοντας ἔπαυσαν" ἘΟΪ μὲν οὖν χαλ- ᾿ 

xoi νομισμάτιον ἦν λεπτόν" ὡς ὅταν εἴποι Ζημοσϑέ- 20 
ψης, οὐδὲ χαλκοῦν οὐδέπω καὶ τήμερον οὐδένα" ἡ 
δὲ τῶν πολλῶν καὶ ἰδιωτῶν χρῆσις τὸν χαλκὸν τὸ 
ἀργύριον λέγει, οἷον οὐκ ἔχει χαλκὸν, xol ὀφείλω: 
χαλκόν" εἴρηται δὲ καὶ τοῦτο ἐν ̓ Επιχάρμου Πέρσαις, 
χρυσὸν καὶ χαλκὸν ὀφείλων" ἴσως δὲ καὶ παρὰ τοῖς 95 
"Artois, ὅστις βιάζοιτο" καὶ γὰρ εἶ τὸ παρ᾽ "Agu6ro- 
φάνει ἐν ταῖς Ἐκχκλησιαζούσαις τὸ νόμισμα δηλοῖ, 

ὅταν 9i 
μεστὴν ἀπῇρα τὴν γνάϑον χαλχῶν ἔχων" 

93* ἀλλὰ τὸ μετὰ ταῦτά iov ἀμφίβολον, | 80 
ἀνέκραγ᾽ ὁ κῆρυξ, μὴ δέχεσϑαι μηδένα 

χαλκὸν τὸ λοιπόν" ἀργύρῳ γὰρ χρώμεϑα. 
Θουκυδίδης μὲν δὴ καὶ στατῆρας τινὰς Φωκαΐτας κέ- 
χληκεν" ἦν δέ τι καὶ νομίσματος εἶδος οὕτως ὀνομα-. 
£óusvov: φησὶ γοῦν ἐν τοῖς ᾿Δποφϑέγμασιν 0. Καλλι- 85 
σϑένης, ὑπ᾽ Εὐβούλου τοῦ ᾿Αἀταρνίτον τὸν ποιητὴν 
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“Περσίνον ἀμελούμενον si Μιτυλήνην ἀπελθόντα 

ϑαυμάξοντι γράψαι, διότι τὰς Φωχαΐδας, ἃς ἔχων ἢλ- 

Sev, ἥδιον ἐν Μιτυλήνῃ μᾶλλον ἢ ἐν ᾿Δτάρνῃ καταλ- 

λάττει. 

5 'KEOAA4A1I0N Z 94 
Περὶ τῶν iv συμποσίοις παιδιῶν, περὶ κύβων, περὶ 

πεττῶν καὶ τοῦ κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς 
x«i τῶν ἑξῆς. : 

᾿Επεὶ δὲ καὶ περὶ τῶν ἐν συμποσίοις παιδιῶν, 
1τὸ οἷον κοττάβων, καὶ γρίφων, καί που καὶ περὶ κύβων 

προειρήχαμεν, οὐκ ἂν φαῦλον εἴη διὰ βραχέων ὀνό- 
ματα παιδιῶν ἐπιδραμεῖν, παρεξηγούμενοι τὴν iv αὐ- 
τοῖς ἀσάφειαν. Ἐν μέντοι γε τοῖς κύβοις τὸ δυσκχυ- 

 - βεῖν καὶ εὐκυβεῖν ὀνομάξεται" καί που καὶ τὸ δύσ- 
156 βολον καὶ τὸ εὔβολον εἶναι. "Ἰστέον ὅτι κύβος αὐτό 95 

τε τὸ βαλλόμενον καλεῖται, καὶ ἡ ἐν αὐτῷ κοιλύτης, 
τὸ σημεῖον, ὁ τύπος, ἡ γραμμὴ, τὸ δηλοῦν τὸν ἀρι- 

. μὸν τῶν βληϑέντων' καὶ μάλιστά ys ἥ γε μονὰς ἡ 
ἐν αὐτοῖς ὄνομα εἶχε κύβος καλεῖσθαι, καϑάπερ καὶ 

206 παροιμιώδης λόγος μηνύειν ἔοικε, ἢ τρὶς ἕξ ἢ 
τρεῖς κύβοι' τῷ τρυπήματι δὲ τούτῳ, ὃν κύβον ἐπω- 
νομάσϑαι φαμὲν, ἀργυρίου τινὰ ἀρυϑῦμὸν ἐπιφημίσαν- 
τες χαϑ'᾽ ἑκάστην μονάδα διῃρημένην, δραχμὴν, ἢ 

᾿ στατῆρα, ἢ μνᾶν, ἢ ὕπως οὖν Excifov τὴν πλειστοβο- 
 φολίνδα καλουμένην παιδιάν: *ó δὲ ὑπερβαλλόμενος 96 
|. τῷ πλήϑει τῶν μονάδων ἔμελλεν ἀναιρήσεσϑαι τὸ 

, ov ἀργύριον. ἐν δὲ τῇ ᾿Δμειψίου Σφεν- 
.. δόνῃ 0 τε τρόπος δεδήλωται τῆς κυβείας xui προσεί- 

| ρῆταιν ὅτι εἴη τὸ τρῆμα μνααῖον, ὡς μνᾶν αὐτῶν ἐπι- 
ἑκάστῳ κύβῳ' παρὰ δὲ τοῖς “1ωριεῦσιν 

οὗ ταύτῃ τῇ παιδιᾷ χρώμενοι, τρηματίχται τὴν προσ- 
ἡγορίαν εἶχον, sid. τρηματίζειν τὸ πρᾶγμα" Σκιράφεια 
δὲ τὰ κυβευτήρια ὠνόμασται, διότι μάλιστα ᾿4ϑήνῃ- 

εἰσιν ἐκύβευον ἐπὶ Zxíoo iv τῷ τῆς Σκιράδος ᾿Αϑηνᾶς 
835 ἱερῷ. "Τὰ μὲν οὖν ἐργαλεῖα τὰ κυβευτικὰ ἐν τοῖς 97 
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περὶ τεχνῶν ἐστι προειρημένα". τὸ δὲ πεττεύειν, καὶ ἡ 
πεττεία, καὶ τὸ πεσσὸν ὄνομα ἦν, καὶ πεσσονομεῖν, 
καὶ ὁ πεττευτής" καὶ ταῦτα μὲν im ἐκείνοις προεί- 
ρηται" ἐπειδὴ δὲ ψῆφοι μέν εἰσιν οἱ πεσσοὶ, πέντε 
δὲ ἑκάτερος εἶχε τῶν παιξόντων ἐπὶ πέντε γραμμῶν, 5 
εἰκότως εἴρηται Σοφοκλεῖ, 

καὶ πεσσὰ πεντέγραμμα καὶ κύβων βολαί. 
οϑ᾽ τῶν δὲ πέντε τῶν ἑκατέρωϑεν γραμμῶν μέση τις 

ἦν ἱερὼ καλουμένη γφαμμή' καὶ ὁ τὸν ἐκεῖϑεν κινῶν 
πεττὸν παροιμίαν ἐποίει, κίνεν τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς. Ἢ ói10 
διὰ πολλῶν ψήφων παιδιὰ πλινϑίον ἐστὶ, χώρας ἐν 
γραμμαῖς ἔχον διακειμένας" καὶ τὸ μὲν. πλίνϑιον κα- 
λεῖται πόλις" τῶν δὲ ψήφων ἑκάστη, κύων" διῃρη-. 
μένων δὲ εἰς δύο τῶν ψήφων κατὰ τὰς χρόας, ἡ τέχ- 
νὴ τῆς παιδιᾶς ἔστι περιλήψει τῶν δύο ψήφων óuo-15 
χρόων τὴν ἑτερόχρουν ἀναιρεῖν: ὅϑεν xol Κρατίνῳ. 

99 πέπαικται, " Πανδιονίδα πόλεως βασιλέως, τῆς ἐρι- 
βώλακος, οἶσθ᾽ ἣν. λέγομεν, καὶ κύνα καὶ πόλιν, ἣν 
παίζουσιν. ἐγγὺς δέ ἐστι ταύτῃ τῇ παιδιᾷ καὶ ὁ δια- — 
γραμμισμὸς, καὶ τὸ διαγραμμίξειν, ἥντινα παιδιὰν 20 
καὶ γραμμὰς ὠνόμαξον. Τὸ μὲν οὖν ἀστραγάλοις 
παίζειν, ἀστραγαλίξευν, καὶ ἀστρίξειν ἔνιοι δὲ τῶν 
ποιητῶν εἰρήκασιν, ὅτι καὶ τοὺς ἀστραγάλους καὶ 
ἀστρίας εἰσὶν οὗ ὠνόμαζον. ᾿ἀντιφάνης δὲ καὶ ἀστρί-: 
χους. τὸ δὲ σχῆμα τοῦ κατὰ τὸν ἀστφάγαλον πτώμα- 95 

mco ἀριϑμοῦ δόξαν εἶχεν" Ἀχαὶ τὸ μὲν μονάδα δη- 
λοῦν καλεῖται κύων" τὸ δὲ ἀντικείμενον «Χιάς" καὶ 
Χῖος οὗτος ὁ βόλος" δυὲς δὲ καὶ πεντὰς ἐν ἀστραγά- 

λοις, ὥσπερ ἐν κύβοις, οὐκ ἔνεστιν" οἱ δὲ πλείους 
τὸν μὲν ἑξίτην Κῷον, τὸν δὲ κύνα, Χῖον καλεῖσϑαιϑο 
λέγουσι. καὶ μὴν καὶ στησίχορος ἐκαλεῖτό τις παρὰ - 
τοῖς ἀστραγαλίξουσιν ἀριϑμὸς, ὃς ἐδήλου τὰ ὀχτώ" 
τὸν γὰρ ἐν Ἱμέρᾳ τοῦ ποιητοῦ τάφον. ἐξ ὀκτὼ mw. 
τῶν συντιϑέντα, πεποιηκέναν τὴν, πάντ᾽ ὀκτὼ, φασὶ 

101 παροιμίαν. "ἐπεὶ δὲ τοῖς τετταράχοντα τοῖς μετὰϑδ 
τοὺς τριάκοντα προστᾶσιν ᾿άϑήνῃσι συνῆρξεν Εὐρ- - 
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πίδης, εἰ τετταράκοντα συνήϑροιξεν ἀστραγάλων BoA), 
τὸν ἀρυϑμὸν τοῦτον Εὐριπίδην ὠνόμαζον. Καὶ μὲν 
καὶ ἀρτιάξειν, ἀστραγάλους. ἐκ φορμίσκων καϑαιρομέ- 
νους ἐν τῷ ἀποδυτηρίῳ τοὺς παῖδας ὁ Πλάτων ἔφη". 
στὸ δὲ ἀρτιάξειν ἐν ἀστραγάλων πλήϑει κεκρυμμένων 
ὑπὸ ταῖν χεροῖν, μαντείαν εἶχε τῶν ἀρτίων ἢ καὶ περιτ- 
τῶν" ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ κυάμοις, ἢ καρύοις τε καὶ 

ἀμυγδάλαις, οἱ δὲ καὶ ἀργυρίῳ πράττειν ἠξίουν, εἰ πι- 
στὸς ᾿ἀριστοφάνης iv τῷ Πλούτῳ λέγων, 

10 στατῆρσι δ᾽ οἵ ϑεράποντες ἀρτιάξομεν. 

* OL μὲν οὖν κύκλου περιγραφέντος ἀφιέντες ἀστράγα- 102 
λον ἐστοχάζοντο τοῦ μεῖναι τὸν βληϑέντα iv τῷ κύχλῳ" 
ταύτην εἰς ὦμιλλαν τὴν παιδιὰν ὠνόμαζον καίτοι με 
οὐ y ὅτι καὶ ὄρτυγα ἐνιστάντες v περιγραπτῷ. 

ἰσκύκλῳ, ὁ μὲν ἔχοπτε τὸν ὄρτυγα τῷ δακτύλῳ, ὁ δὲ 

πρὸς τὴν πληγὴν ἐνδοὺς ἀνεχαίτισεν ἔξω τοῦ χύκλου, 
χαὶ ἡττᾶτο ὁ τοῦ ὔὄρτυγος δεσπότης᾽ iv ydg Ταξιάρ- 
χοις Εὔπολις. τοῦ Φορμίωνος εἰπόντος, 

οὐκοῦν περιγράψεις ὅσον ἐναριστᾶν κύκλον, 
30 ἀποχρίνεται" ι 

ο Ἄτί δ᾽ ἔστιν; εἰς ὥμιλλαν ἀριστήσομεν ; 103 
d κόψομεν τὴν μᾶζαν ὥσπερ ὄρτυγα; 

Ἢ δὲ τρόπα καλουμένη παιδιὰ γίγνεται μὲν ὡς το- 
πολὺ δι᾿ ἀστραγάλων, οὖς ἀφιέντες στοχάζονται βό- 

 95090v τινὸς εἰς ὑποδοχὴν τῆς τοιαύτης ῥίψεως ἐξεπί- 
|. τῇδες πεποιημένου" πολλάκις δὲ καὶ ἀκύλοις καὶ 

βαλάνοις ἀντὶ τῶν ἀστραγάλων οἱ ῥίπτοντες ἐχρῶντο' 
ἡ δὲ τῆς σφαίρας παιδιὰ ὀνόματα εἶχεν, ἐπίσκυρος, 
φαινίνδα, ἀπόῤῥαξις, οὐρανία" "καὶ ἡ μὲν ἐπίσκυ- 104 

30:906, acl ἐφηβικὴ, καὶ ἐπίχοινος ἐπίκλην ἔχει" παίξε- 
ταν δὲ κατὰ πλῆϑος διαστάντων ἴσων πρὸς ἴσους, 
ἤτοι μέσην γραμμὴν λατύπῃ ἑλκυσάντων, ἣν σκύρον. 
καλοῦσιν, ἐφ᾽ ἣν κατατιϑέντες τὴν σφαῖραν, ἑτέρας 

δύο κατόπιν γραμμὰς ἑκατέρας τῆς τάξεως καταγρά- 

| ϑόψαντες, ὑπὲρ τοὺς ἑτέρους oí προανελόμενοι ῥίπτου-. 
σιν; οἷς ἔργον ἦν ἐπιδράξασϑαί τε τῆς σφαίρας φερο- 
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μένης, καὶ ἀντιβαλεῖν, ἕως ἂν ol ἕτεροι τοὺς ἑτέρους 
105 ἐπὶ τὴν κατόπιν γραμμὴν ἀπώσωνται. *'H δὲ φαινίν- 

δὰ εἴρηται ἢ ἀπὸ Φαινίδου τοῦ πρώτως εὑρόντος, 
ἢ ἀπὸ τοῦ φεναχίξειν, ὅτε ἑτέρῳ προδείξαντες, ἑτέρῳ 
ῥίπτουσιν, ἐξαπατῶντες τὸν οἰόμενον" εἰκάξζοιτο δ᾽ ἂν 5 

εἶναι ἡ διὰ τοῦ μικροῦ σφαιρίου, 0 ἐκ τοῦ ἁρπάξειν 
ὠνόμασται" τάχα δὲ καὶ τὴν “ἐκ τῆς μαλαχῆς σφαί: 
ρας παιδιὰν οὕτω τις καλοίη. Ἢ δὲ ἀπόῤῥαξις, ἔδει 
τὴν σφαῖραν εὐτόνως πρὸς τὸ ἔδαφος ῥδήξαντα, ὑπο- 
δεξάμενον τὸ πήδημα τῆς σφαίρας, τῇ χειρὶ πάλιν dv-10. 
τιπέμψαι, καὶ τὸ πλῆϑος τῶν nique ἠριϑμεῖτο. 

106 "Ἢ δὲ οὐρανία, ὁ μὲν ἀνακλάσας αὑτὸν ἀπεῤῥίπτει 
τὴν σφαῖραν slg τὸν οὐρανόν" τοῖς δ᾽ ἦν ἁλλομένοις. 
φιλοτιμία, πρὶν εἰς γῆν αὐτὴν πεσεῖν, ἁρπάσαι, ὅπερ 
ξοικεν " Ὅμηφος ἐν Φαίαξιν ὑποδηλοῦν᾽' ὁπότε μέντοι 15 
πρὸς τὸν τοῖχον τὴν σφαῖραν ἀντιπέμποιεν, τὸ πλῆϑος 

τῶν πηδημάτων διελογίξοντο" καὶ ὃ μὲν ἡττώμενος, 
ὄνος ἐκαλεῖτο, καὶ πᾶν ἐποίει τὸ προσταχϑέν" ó δὲ "c 

107xdv βασιλεύς τε ἦν καὶ ἐπέταττεν" "iimoig dv οὖν 
τοὺς σφαιρίξοντας, σφαίρῃ παίξειν, σφαῖραν ῥίπτειν, 20 
βάλλειν, ἀφιέναι, πέμπειν, προπέμπειν, ἐκπέμπειν, 
ἀντιπέμπειν, ἀνταφιέναι, ἀνταποφέρειν, σφαεριστι- 
κὸν εἶναι, εὔρυϑμον, εὐσχήμονα, εὔσκοπον, ἐπίσκο- 
πον, sUrovov' ἔξεστι δὲ καὶ σφαιρομαχίαν εἰπεῖν, τὴν 
ἐπίσχυρον τῆς σφαίρας παιδιάν. Καὶ μέντοι καὶ τὸ 85 
ὀρτυγοκοπεῖν παιδιὰ, καὶ τὸ πρᾶγμα Oprvyoxomio, . 
καὶ οἵ παίζοντες ὀρτυγοκόποι, καὶ στυφοχόμποι ἐκα- 

108 λοῦντο" Ἐχαὶ τὸ κόπτειν τοὺς ὄρτυγας, καὶ ἀνακλα- 
᾿ δάλλειν, καὶ ἀνερεϑίζειν, ἀνεγείφειν, παροξύνειν" καὶ 

ταῦτα ἔκ τῶν ὀρτυγοκοπικῶν ὀνομάτων" καὶ τηλίᾳϑο. 
μὲν ὁμοίᾳ τῇ ἀρτοπώλιδι κύκλον ἐμπεριγράψαντες, 
ἐνίστασαν τοὺς ὄρτυγας ἐπὶ ταῖς μάχαις ταῖς πρὸς 
ἀλλήλους" ὁ δὲ ἀνατραπεὶς καὶ ἐκπεσὼν τοῦ κύκλου, 
ἡττᾶτο αὐτός τε καὶ ὁ τοῦ ὄρτυγος δεσπότης" καὶ 
ποτὲ μὲν ix αὐτοῖς διετίϑεντο τοῖς ὄρτυξι, ποτὲ 0235. 

“109 καὶ im ἀργυρίῳ "ἔσθ᾽ ὅτε δὲ ὁ μὲν ἵστη τὸν ὄρτυ- 
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ya, ὁ δὲ ἔκοπτε τῷ λιχανῷ, ἢ tà ix τῆς κεφαλῆς 
πτερὰ umbris, καὶ εἰ μὲν ἐγκαρτερήσειεν ὁ ὄρτυξ, 
ἡ νίκη μετὰ τοῦ ϑρέψαντος αὐτὸν ἐγίνετο" ἐνδόντος 
δὲ καὶ ὑποφυγόντος, ὁ κόπτων ἢ ὁ τίλλων ἐνίκα" 

στοὺς δὲ ἡττηϑέντας ὄρτυγας ἐμβοήσαντες κατὰ τὸ οὖς, 
αὐτοὺς ἐξιῶντο, λήϑην ἀνεργαζόμενοι τῆς τοῦ νενι- 
κηκότος φωνῆς" καὶ τὸ ἐμβοᾶν τρυλίξειν, ἐντρυλίξειν 

ὠνόμαξον. "Eod δὲ καὶ ἄλλων παιδιῶν ὀνόματα 110 
ταυτὸν ἐχουσῶν σχῆμα τῇ καταλήξει τῶν ὀνομάτων, 

10 βασιλίνδα, ὀστρακίνδα, διελτυστίνδα, μυΐνδα, χυτρίν- 

δα, φρυγίνδα, κυνητίνδα, ἀκινητίνδα, σχοινοφιλίνδα, 
σκαπέρδα, ἐφεντίνδα, στρεπτίνδα, πλειστοβολίνδα, ἀπο- 
διδρασχίνδα. Βασιλίνδα μὲν οὖν ἐστιν, ὅ ὅταν διακλη- 
ρωϑέντες,, » ὁ μὲν βασιλεὺς τάττῃ τὸ πρακτέον, ὁ δὲ 

ἀσῴσηρέτηρ. εἶναι λαχὼν πᾶν τὸ ταχϑὲν ὑπεχπονῇ. 
" Ὀστρακίνδα δὲ, ὅταν γραμμὴν ἑλκύσαντες οἵ παῖδερ {11 
»- μέσῳ, «καὶ διανεμηϑέντες, ἑκατέρα μερὶς, ἡ μὲν τὸ 
ἔξω. τοῦ ὀστράκου πρὸς αὐτὴν εἶναι νομίξουσα, ἡ δὲ 
τὸ ἔνδον" ἀφέντος τινος κατὰ τῆς γραμμῆς τὸ ὄστρα- 

20x0v, “ὁπότερον ἂν μέρος ὑπερφανῇ, οἵ μὲν ἐκείνῳ προῦ- 
ἥκοντες διώκωσιν, oí δὲ ἄλλοι φεύγοντες ὑποστραφῶ- 
σι" ὅπερ εἶδος παιδιᾶς αἰνίττεται καὶ Πλάτων ἐν τοῖς 
εἰς τὸν Φαῖδρον ἐρωτικοῖς. " ὁ μὲν τοίνυν ληφϑεὶς 119 
τῶν φευγόντων, ὄνος οὗτος χάϑηται" ὃ δὲ ῥίπτων 

φοτὸ ὄστρακον, ἐπιλέγει νὺξ, ἡμέρα" τὸ γὰρ ἔνδοθεν 
αὐτοῦ μέρος καταλήλιπται, πίττῃ, ὃ τῇ νυκτὶ ἐπιπε- 
φήμισται" χαλεῖται δὲ καὶ ὀστράκου περιστροφὴ τὸ 
εἶδος τοῦτο τῆς παιδιᾶς. 'H δὲ διελκυστίνδα παίξε- 
ται μὲν ὡς ἐπιτοπολὺ ἐν ταῖς παλαίστραις. οὐ μὴν 

80 ἀλλὰ καὶ ἀλλαχόϑι" δύο δὲ μοῖραι παίδων εἰσὶν ἕλ- 
κουσαι τοὺς ἕ ἑτέρους οἵ ἕτεροι; ἔς v' ἂν xa9' ἕνα με- 
ταστήσωνται παρ᾿ αὐτοὺς οἱ χρατοῦντες. ἘῊΙ 2118 
μυῖνδα, ἤ ἤτοι καταμύων τις, φυλάττου, βοᾷ, καὶ ὃν ἂν 
τῶν. “ὑποφευγύντων λάβῃ, αὐτίχα ἀντικαταμύειν ἄναγ.- 

35 dte, ἢ 1j μύσαντος πρυφϑέντας ἀνερευνᾷ μέχρι φωρά- 

σῃ, ἢ καὶ μύσας οὗ ἄν τις προσάψηται, ἢ ἐάν τις 
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| ψγροσδείξῃ μαντευόμενος λέγει, Ec v ἂν τύχῃ. Ἢ δὲ 
χυτρίνδα, ὁ μὲν ἐν μέσῳ κάϑηται καὶ καλεῖται qu- 
τρα, οἱ δὲ τίλλούσιν, ἢ ϑὲερυψίζουδιν, ἢ καὶ παίου- 

σιν αὐτὸν πὲριϑέοντεξ" 6 δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ περιστρεφο- 
414. μένου ληφϑεὶς ἀντ᾽ αὐτοῦ κάϑηται" " ἔσθ᾽ ὅτε ὁ piv$ 

ἔχεται τῆς χύτρας κατὰ τὴν κεφαλὴν ̂ τῇ d τῇ λαιᾷ, 
περιϑέων ἐν κύκλῳ, οἱ δὲ παίουσὶν αὐτὸν ἐπερωτῶν- 
τες, τί τὴν χύτραν; κἀκεῖνος ἀποχρίνεται, ἐγὼ Μί- 
δας" οὗ δ᾽ ἂν τύχῃ τῷ ποδὶ, ἐκεῖνος ἀντ αὐτοῦ πε- 
Qu τὴν χύτραν περιέρχεται. Ἧ δὲ φρυγίνδα, ὄστρακα! 10 
τῶν λείων μεταξὺ τῶν τῆς ἀριστερᾶς. χειρὸς δακτύ- 
Aov διαϑέντες, ἐπικρούουσι τὰ ὄστρακα τῇ δεξιᾷ κατ 
ἀριϑμόν. Ἢ δὲ κυνητίνδα ἀπὸ τοῦ κυνεῖν, ὅ ἐστι 
καταφιλεῖν, ὠνόμασται, ἧπερ ὑποδηλοῦν᾽ ἔοικε, Kod- 

115 τῆς ἐν Παιδιαῖς" "ὀχεδὸν δὲ καὶ περὶ τῶν πλείστων 15 
ὁ ποιητὴς εἴρηκεν οὗτος ἐν τῷδε τῷ δράματι" φησὶ 
δ᾽ οὖν παίξειν iv ἀνδρικοῖς χοθοῖσι τὴν κυνητίνδαν, 
ὥσπερ εἰκὸς, τοὺς καλοὺς φιλοῦσα δέ. Ἢ δ᾽ dw. 
τίνδα, ἅμιλλαν τοῦ ἀκινητεὶ μένειν εἶχεν. Ἢ δὲ σχοὶ- 
νοφιλίνδα, κάϑηται χύκλος, εἷς δὲ ὄχοινίον ἔχων λὰ-30 
ϑὼν παρ᾽ αὐτῷ τίθησι" xüv μὲν ἀγνοήσῃ ἐκεῖνος πὰρ᾽ 
ᾧ κεῖται, περυϑέων περὶ τὸν κύκλον, τὐπτέται" εἶ δὲ 

116 μάϑοι, περιελαύνει τὸν ϑέντα τύπτων. "Ἢ δὲ σχᾶ- 
πέρδα, δοχὸν ἐν μέσῳ τρυπήσαντες χαταπηγνυύοῦσι" 
διὰ δὲ τοῦ τρυπήματος δηῆρται σχοινίον, οὗ ἕκατέ- 35 
ρῶϑεν εἷς ἐχδέδεται, οὐ πρὸς τὴν δοκὸν βλέπων, ἀλλ 
ἀπεστραμμένος" ὃ δὲ τὸν ἕτερον πρὸς βίαν ἑλκύσαξ, 
ὥστ᾽ ἀνωτάτω τῇ δοκῷ προσαγαγεῖν, νυκᾶν δὗτος 
δοκεῖ" x«i τοῦτο σχαπέρδαν ἕλκευν λέγουσιν" ἔσθ᾽ 
ὅτε μέν τινες καὶ νῶτα προστιϑέντες ἀλλήλοις ἀνδέλ- 80 

117xovóiw ἑνὶ δεσμῷ δεθέντες. "Ἢ δὲ ἐφεντίνδα, ὥς 
ἐστιν εἰκάξειν, ὄστρακον ἐφέντα ἐς χύχλον, ἐχρῆν 
δυμμετρήσασϑαι, ὡς ἐντὸς τοῦ χύχλου στῇ. 'H δὲ 
δτρεπτίνδα, ὄστρακον ὀστράκῳ, ἢ νόμισμα νομίσματι, 
τῷ βληϑέντι τὸ κείμενον ἔστρεφον. Ἢ δὲ πλειστοβο- 85 
λίνδα, οὐ μόνον ἡ διὰ τῶν κύβων, ἀλλὰ καὶ ἡ διὰ Ἷ 
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τῶν ἀστραγάλων ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀρυϑμὸν βαλεῖν. 'H 
δ᾽ ἀποδιδρασκίνδα, ὁ μὲν ἐν μέσῳ καταμύων κάϑη- 
ται; ἢ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ τις ἐπιλαμβάνει" 
οἱ δ᾽ ἀποδιδράσχουσι: διαναστάντος δὲ ἐπὶ τὴν ἐξε- 

δρεύνησιν, ἔργον ἐστὶν ἑκάστῳ εἰς τὸν τόπον ἐχείνου 
φϑάσαι. * Kal μὴν καὶ ἄλλαι παιδιαὶ αἵδε παρεου- 118 

κυῖαι τῷ σχήματι τῆς λέξεως, χαλκισμὸς,, ἱμαντελιγ- 
μὸς, ἐφεδῥισμὸς, ἐποστρακισμὸς, ἀσκωλιασμός. 'O μὲν 
χαλκισμὸς, ὀρϑὸν νόμισμα ἔδει συντόνως περιστρέ- 

τόψαντας ἐπιστρεφόμενον ἐπιστῆσαι τῷ δακτύλῳ: o 
— φτρύπῳ μάλιστα τῆς παιδιᾶς ὑπερήδεσθαί φασι Φρύ- 

νὴν τὴν ἑταίραν. Ὃ δὲ ἱμαντελιγμὸς, διπλοῦ ἱμάντος 
λαβυρινϑώδης τίς ἐστι περιστροφὴ, x«9^ ἧς ἔδει κα- 
θέντα παττάλιον τῆς διπλόης τυχεῖν" si γὰρ μὴ λυ- 

15 ϑέντος ἐμπεριείληπτο τῷ ἱμάντι τὸ παττάλιον, ἥττητο 
ὁ χαϑείς. "Ὃ δὲ ἐφεδρισμὸς, λίϑον καταστησάμενοι 119 

πόῤῥωθεν, αὐτοῦ στοχάζονται σφαίραις, ἢ λίϑοις" 
ὃ δ᾽ οὐκ ἀνατρέψας τὸν ἀνατρέψαντα φέρει, τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ἐπειλημμένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ἀπλανῶς 

φο ἔλθῃ ἐπὶ τὸν λίϑον, ὃς καλεῖται δίορος. Ὃ δὲ ἐπο- 
στρακισμὸς, ὄστρακον τῶν ϑαλαττίων κατὰ τοῦ ὕδα- 
vog ἐπιπολῆς ἀφιᾶσιν, ἀριϑμοῦντες αὐτοῦ τὰ πρὸ 
τοῦ καταδῦναι πηδήματα ἐν τῇ ὑπὲρ τὸ ὕδωρ ἐπι- 
δρομῇ᾽ ix γὰρ τοῦ πλήϑους τῶν ἁλμάτων ἡ νίκη τῷ 

| 965 βάλλοντι. Ὃ δὲ κυνδαλισμὸς διὰ πατταλίων ἐστὶ 190 
παιδιά" κύνδαλα γὰρ τοὺς παττάλους ὠνόμαξον" ἦν 
δὲ ἔργον οὐ μόνον αὐτῷ τινι χαταπῆξαι τὸν πάττα- 
Aov κατὰ τῆς διύγρου, ἀλλὰ καὶ τὸν καταπαγέντα 
ἐχκροῦσαι πλήξαντα κατὰ τὴν κεφαλὴν ἑτέρῳ παττά- 

30ào* ὅϑεν καὶ παροιμία, 
- . ἥλῷῳ τὸν ἧλον, παττάλῳ τὸν πάτταλον. 

ἔνιοι δὲ τῶν Δωριέων ποιητῶν τὸν ὧδε παίξοντα 
κυνδαλοπάχτην ἐχάλεσαν. "Ὃ δὲ ἀσκωλιασμὸς, τοῦ [91 
ἑτέρου ποδὸς αἰωρουμένου, κατὰ μόνου τοῦ ἑτέρου 

ϑόπηδᾶν ἐποίει, ὅπερ ἀσκωλιάξειν ὠνόμαζον" ἤτοι εἰς 
μῆκος ἡμιλλῶντο, ἢ ὃ μὲν ἐδίωκεν οὕτως, οἵ δὲ ὑπέ- 
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φευγον im ἀμφοῖν ϑέοντες, ἕως τινὸς τῷ φερομένῳ 
ποδὶ 0 διώχων δυνηϑῇ τυχεῖν" ἢ καὶ πάντες ἐπήδων, 
ἀριϑμοῦντες τὰ πηδήματα᾽ προσέχειτο γὰρ τῷ πλή- 
Os. τὸ νικᾶν᾽ ἀσκωλιάξειν δὲ ἐκαλεῖτο καὶ τὸ ἐπιπη- 
δᾶν ἀσχῷ χενῷ καὶ ὑποπλέῳ πνεύματος, ἀληλιμμέ- 5 

122 vo, ἵν᾽ ὥσπερ ὀλισϑάνοιεν περὶ τὴν ἀλοιφήν. " Εἰσὶ 
δὲ καὶ ἄλλαι παιδιαὶ, ἐν κοτύλῃ, χαλκῆ μυῖα, ἔξεχ ὦ 
φίλ᾽ ἥλιε, τρυγοδίφησις, μηλολάνϑη, χελὶ χελώνη, 
σκανϑαρίξειν, ῥαϑαπυγίζειν, πεντάλιϑα, φίττα [Μα- 
λιάδες, φίττα ἹῬοίαι, καὶ φίττα ΜΜελίαι, πλαταγώνιον, 10 
τηλέφιλον, κρίνα, «o σπέρμα «μήλων, λάταγερ, κολλα- 
βίξειν. 'H μὲν ἐν κοτύλῃ; ὁ μὲν περιάγει τῶ χεῖρε 
εἰς τοὐπίσω, καὶ συνάπτει" ὁ δὲ κατὰ τὸ γόνυ ἔφυ- 
στάμενος αὐταῖς φέρεται, ἐπιλαβὼν ταῖν χεροῖν τὼ. 
ὀφϑαλμὼ τοῦ φέροντος" ταύτην καὶ ἵππάδα, καὶ κυ-15 

123 βησίνδαν καλοῦσι τὴν παιδιάν. ἘἯ δὲ χαλκῆ μυῖα, 
ταινίᾳ. τὸ ὀφϑαλμὼ περισφίγξαντες ἑνὸς παιδὸς, € 
μὲν περιστρέφεταν κηρύττων, χαλκῆν μυῖαν ϑηράσω" 
oí δ᾽ ἀποκρινάμενοι, ϑηράσεις, ἀλλ᾽ οὐ λήψει, σκύ- 
τεόι βυβλίνοις παίουσιν αὐτὸν, ἕως τινὸς αὐτῶν λή- 30 
ψεται. Ἢ δὲ ἔξεχ ὦ quA ἥλιε παιδιὰ, κρότον ἔχει 
τῶν παίδων σὺν τῷ ἐπιβοήματι τούτῳ, ὁπόταν νέφος 
ἐπιδράμῃ τὸν ϑεόν" ὅϑεν καὶ Σιτράττις ἐν Φοινίσσαις; 

194  *si9 ἥλιος μὲν πείθεται τοῖς παιδίοις; 
ὅταν λέγωσιν, ἔξεχ᾽ ὦ φίλ᾽ ἥλιε. 95 

Ἡ δὲ τρυγοδίφησις τοῦ γελοίου χάριν ἐξεύρηται" δεῖ 
γάρ τι ἐς τρυγὸς λεκάνην καταδεδυκὸς, περιαγαγόν- 
τα ὀπίσω τὼ χεῖρε τῷ στόματι ἀνελέσθαι. Ἢ δὲ μη- 
λολάνϑη ζῶον πτηνόν ἔστιν, ἣν καὶ μηλολόνϑην κα- 
λοῦσιν, ἤτοι ἐκ τῆς ἀνθήσεως τῶν μήλων, ἢ σὺν τῇ 80 
ἀνϑήσει γιγνόμενον οὗ ξώου λίνον ἐχδήσαντες ἀφιᾶ- 
σιν, τὸ δὲ ἑλικοειδῶς iv τῇ πτήσει τὸ λίνον διελίά- 

Λφδ σεται" "ὕπερ ᾿Δριστοφάνης ἔοικε λέγειν, 

λινόδετον, ὅσπερ μηλολόνϑην, τοῦ ποδός. 

Ἢ δὲ χελὶ χελώνη, παρϑένων ἐστὶν ἡ παιδιὰ, παρό- 85 | 
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μοιόν τι ἔχουσα τῇ χύτρᾳ' ἡ μὲν γὰρ κάϑηται, καὶ 
καλεῖται χελώνη" αἱ δὲ περιτρέχουσιν ἀνερωτώσαι, 

χελὶ χελώνη τί ποιεῖς ἐν τῷ μέσῳ; 
2 δὲ ἀποκρίνεται, 

᾿ ἔρια. μαρύομαι καὶ κρόκην Μιλησίαν. 
y ἐκεῖναι πάλιν, 

ὁ δ᾽ ἔγκονός σου τί ποιῶν ἀπώλετο, 

ἡ δέ φησι, 
λευκᾶν ἀφ᾽ ἵππων εἰς ϑάλασσαν ἅλατο, 

^ ΣΟ" Τὸ δὲ σχανϑαρίξειν ἐστὶ, τῷ μέσῳ τῆς χειρὸς δακ- 196 

τύλῳ ὑπὸ τοῦ μείξονος sein τὴν ῥῖνα παίειν. 
Τὸ δὲ ῥαϑθαπυγίξειν, Gui τῷ ποδὶ τὸν γλουτὸν. 
παίειν. Τὰ δὲ πεντάλιϑα, ἤτοι λιϑίδια, ἢ ψῆφοι, ἢ 
ἀστράγαλοι πέντε ἀνεῤῥιπτοῦντο, ὥστε ἐπιστρέψαντα 

lórjv χεῖρα δέξασϑαι τὰ ἀναῤῥιφϑέντα κατὰ τὸ ὀπισϑέ- 
vag, ἢ εἰ μὴ πάντα ἐπίσταται, ἢ τῶν ἐπιστάντων ἐπι-. 
κειμένων ἀναιρεῖσθαι τὰ λοιπὰ τοῖς δακτύλοις" τὸ δὲ 
ῥῆμα τὸ πενταλιϑίξειν ἔστιν ἐν τοῖς Ἑρμίππου Θεοῖς" 
τὸ δὲ ὄνομα, πεντάλιϑα ἐν ταῖς ᾿ἀριστοφάνους “ημ- 

Ξονίαις" πεντελίϑοισί 9' ὁμοῦ λεκάνης παραϑραύσμασι" 
γυναικῶν δὲ μᾶλλον ἐστὶν ἡ παιδιά" "ὥσπερ καὶ ἡ 197 
φίττα Μαλιάδες, καὶ φίττα Ῥοίαι, φίττα ΜΜελίαι, παρ- 
ϑένων ἦν παιδιά. τὰς γὰρ νύμφας εὐφημοῦσαι, ϑέ- 
ουσι παροξύνουσαι ἀλλήλας εἰς τάχος. Τὸ δὲ πλατα- 

φ5γώνιον οἱ ἐρῶντες ἢ ἐρῶσαι ἔπαιξον᾽ καλεῖται μὲν 
γὰρ οὕτω καὶ τὸ κρόταλον, καὶ τὸ σεῖστρον, ᾧ κατα- 
βαυκαλῶσιν αἱ τίτϑαι, ψυχαγωγοῦσαι τὰ δυσυπνοῦν- 
τα τῶν παιδίων. ᾿4λλὰ καὶ τὰ τοῦ τηλεφίλου καλου-. 
μένου φύλλα ἐπὶ τοὺς πρώτους δύο τῆς λαιᾶς Ócx- 

ϑοτύλους εἰς κύκλον συμβληϑέντας ἐπιϑέντες, τῷ κοίλῳ 
τῆς ἑτέρας χειρὸς ἐπικρούσαντες, εἰ κτύπον ποιήσειεν 
εὔχροτὸν ὑποσχισϑὲν τῇ πληγῇ τὸ φύλλον, μεμνῆσϑαι. 
τοὺς ἐρωμένους αὐτῶν ὑπελάμβανον. * Καὶ μὲν καὶ 198 
τὸ χρίνον διπλοῦν ὃν καὶ διάχενον ἔνδοϑεν Lgvoj- 

βόσαντες, ὡς ὑποπλῆσαι πνεύματος, πρὸς τὰ μέτωπα. 
; ῥηγνύντες, ἐσημαίνοντο τὰ παραπλήσια τῷ κτύπῳ. 
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Ἔτι τοίνυν τὸ σπέρμα τῶν μήλων, ὅπερ ἔγκειται τοῖς 
μήλοις ἔνδοϑεν, ἄκροις τοῖς πρώτοις τῆς δεξιᾶς δύο 
δακτύλοις “συμπιέξοντες ἔτει διάβροχον καὶ ὀλισϑηρὸν 
ὃν, εἶ πρὸς ὕψος πηδήσειεν, ἐσημαίνοντο τούτῳ τὴν 
εὔνοιαν τὴν παρὰ τῶν παιδικῶν" ὅπερ x«i τῷ κτύ- 5 
πῷ τῶν λατάγων, εἶ τὸ λείψανον τοῦ ποτοῦ κοττα- 

129 βησάντων κτυπήσειε. * Τὸ δὲ κολλαβίξειν ἐστὶν, ὅταν 
ὁ μὲν πλατείαις ταῖς χερσὶ τὰς ὄψεις ἐπιλάβῃ τὰς 
ἑαυτοῦ, ὁ δὲ παίσας ἐπερωτᾷ, ποτέρᾳ τετύπτηχε. 
Τοσαῦτα μὲν περὶ παιδιῶν" τὰ δὲ ἐπὶ τούτοις προσ- τὸ 
θήσομεν κατὰ συνωνυμίαν, DI ὁμοιότητα, ἢ ἀνομοιό- 
τητα, καὶ ἀπάτην, καὶ τὸ μέλλειν καὶ νουϑετεῖσθαι, 

ἑξῆς εἰς συμπλήρωσιν τοῦ βιβλίου. ᾿ 

480 ἘΚΕ ΦΑΔΑΊΟΝ H. 

Συνώνυμα τῷ ὅμοιος, ἀνόμοιος, τῇ ἀπάτῃ, τῷ μέλ-15 
λειν, τῷ νουϑετεῖσϑαι καὶ τὰ ἑξῆς. 

Εἴποις ἂν ἐπὶ τοῦ ὅμοιος, ἐοικὼς, προσύμοιος" 
ὁ γὰρ παρύμοις, παρ᾽ ὀλίγον ὅμοιός ἐστι" προσεοι- 
κῶς, παρεοιχὼς, παραπλήσιος, ἐμφερὴς, προσφερὴς, 
προσφέρων. ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν Πολυείδῳ καὶ προσ-30 
ἐμφερὴς εἶπε, Πλάτων δὲ προσοικώς" ἀλλὰ μὴν καὶ 
εἰκόνα ἄν τις εἴποι, καὶ σφραγῖδα, χαὶ τύπον, καὶ 
μίμημα, καὶ ἐκτύπωμα, καὶ τύπωμα, καὶ ἐχμαγεῖον, 

431 καὶ ἐχμεμαγμένον" "οὕτω γὰρ καὶ Moo sog, ἐν ταῖς 
"S3pac, 25 

ἐκεῖνος αὐτὸς οὕτως ἐκμεμαγμένος. 
"Aowropüvgg δὲ ἐν ταῖς Θεσμοφοριαζούσαις καὶ ἔκχ- 
μᾶγμα, λέων, λέων σοι γέγονεν, αὐτὸ ἔχμαγια σόν" 
καὶ τὰ ῥήματα, ὡμοιῶσθαι, προσωμοιῶσϑαι πάρω- 
μοιῶσϑαι, ἐοικέναι, παρεοικέναι, προσεοιχέναι" καὶ 30 
οἰκέναι δὲ, καὶ προσοικέναι τις ἂν εἴποι" καὶ προσ- 

φέρειν, καὶ προσεμφέρειν, καὶ μεμιμῆσϑαι, ἐχτετυπῶ- 
ὅϑαι, ἀπεσφραγίσϑαι, ἐκμεμάχϑαι' καὶ τὰ ἐπιῤῥήματα, 
ὁμοίως, προσομοίως᾽" τὸ γὰρ παρομοίως, εὐτελές " εἰ- 
χότως δὲ, καὶ ἐοιχότως, παφεοιχύτως, παραπλησίως, 5 
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᾿ἐμφερῶς, προσφερῶς " "τὰ uiv ἀπὸ τῶν ἄλλων δυσ- 182 
φϑεγχτότερα᾽ τὼ δὲ πράγματα, ὁμοίωσις, εἰκασία, τύ- 
πωσις. Τὸ δ᾽ ἐναντίον, ἀνόμοιον, καὶ ἀπεοιχὸς, καὶ 
ὅσα ἄν τις εἴποι λόγῳ ἄρνησιν τοῖς δήμασιν προῦτι- 

59síg* ῥῆμα δὲ μόνον τὸ ἀπεοικέναι, ἀφ᾽ οὗ ovx ἔστι 
τὸ πρᾶγμα, ὥσπερ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ἀνόμοιος ῥῆμα, 
πρᾶγμα δὲ ἡ ἀνομοιότης" καὶ ἐπιῤῥήματα δὲ dz ἀμ- 
φοῖν, ἀνομοίως, καὶ ἀπεοικότως. ᾿ἡπάτη, ἐξαπάτη. 
στροφὴ, ὑποστροφὴ , διάδυσις, παραλογισμὸς, παρᾶ- 

10 yoyij, πλάσμα, φενακισμός. "καὶ καϑ᾽ ἑτέραν χρείαν, 188 

σόφισμα, τέχνη, τέχνασμα, γοητεία, ἐπιβουλὴ, δόλος, 
κλοπὴ, παρατροπὴ, παραφορὰ, σχευωρία" καὶ τὰ ῥή- 
ματα, ἀπατᾶν, ἐξαπατᾶν, στρέφεσθαι, ὑποστρέφεσϑαι, 
διαδύεσθαι, παράγειν, πλάττειν, παραλογίξεσϑαι, φε- 

1δσνακίξεσϑαι, σοφίξεσϑαι, τεχνάζειν, γοητεύειν, δολοῦν, 
κλέπτειν, παρατρέπειν, σκευωρεῖσθϑαι" ἀλλὰ καὶ παρα- 
κρούεσϑαι, ἀφ᾽ οὗ ῥήματος οὐκ ἔστι τὸ πρᾶγμα ᾿ "ἡ 184 
γὰρ παράκρουσις, βίαιον" ἴσως δὲ καὶ παραποδίξε- 
σϑαι, Πλάτωνος εἰπόντος iv τῷ δευτέρῳ τῶν Νό- 

φομῶν, μή πὴ παραποδισϑῶμεν, οἷον παρατραπῶμεν, ἢ 
ἐξαπατηϑῶμεν" οὐ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τούτου εὔφωνον τὸ 
πρᾶγμα. iv δὲ τῷ αὐτῷ βιβλίῳ ἐστὶ, καὶ τί ποτ 
ἂν οὖν λέγωμεν τὸ πεπλανηκὸς ἡμᾶς εἶναι, ἵν᾿ jj οἷον 
ἐξαπατηκός" ὥστε ἐπὶ τούτου λέγοιτ᾽ dv καὶ ἡ πλά- 

95vg' καὶ γὰρ μικρὸν προελθὼν ὁ Πλάτων ἔφη, τόδε 
δὲ μᾶλλον εἰκὸς πλανᾶν ἡμᾶς. "τῆς δ᾽ αὐτῆς ἂν εἴη (88 
δυνάμεως καὶ τὸ φηλοῦν: ὀνόματα δὲ ἀπὸ τῶν εἰρη- 
μένων, ἀπατεὼν, καὶ φέναξ, καὶ γόης, καὶ ἐπίβουλος: 
τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων ἢ δυσφϑεγκτά ἐστιν, ἢ ἄλλο 

80 δηλοῖ" ἢ μετοχαῖς οὖν χρηστέον, ἢ κτητικῷ σχήματι 
τῆς λέξεως" οἷον ἀπατητικὸν καὶ παραλογιστικόν᾽" 
οὐδὲ γὰρ ταῦτα ἀπὸ πάντων δυνατὸν εὑρεῖν " ἐπιό- 
ῥήματα δὲ μόνον, ἀφ᾽ ὧν καὶ ταυτὶ τὰ ὀνόματα, 

. ἀπατηλῶς, παραλογιστικῶς, καὶ φενακιστικῶς. καὶ γοη- 

35 revrucds ποὺ μὴν ἀλλὰ καὶ πλαστῶς, Πλάτωνος εἰ- 186 
πόντος, οἵ μὴ πλαστῶς, ἀλλ᾽ ὄντως φιλοσοφοῦντες. 
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Μέλλειν, διαμέλλειν, ὀχνεῖν, κατοχνεῖν, στρέφεσθαι, 
διάγειν, ἀναβάλλεσθαι, ὑπερβάλλεσθαι, βραδύνειν, 
διατρίβειν, ἀποδιατρίβειν, ὑπερτίϑεσθοι, ἀνατίϑεσθαι 
στραγγεύεσθιιε δὲ, iv ταῖς ᾿Δριστοφάνους Νεφέλαις " 
φαῦλον ydo τὸ λογγάξειν ἐν τοῖρ' Κήρυξ L τοῖς “ἰσχύ- 5 

λου" τοῦ δὲ ἀναβάλλεσθαι καὶ ἡ ἐνέργειά ἐστι παρὰ 

“Ιημοσϑένει, οἷς ἀναβάλλουσιν ὑμᾶς" οἴονται δέ τινες 
187ταυτὸν τῷ διατρίβειν νοεῖν" "καὶ τὸ τευτάζξειν παρά 

τε Πλάτωνι καὶ ἄλλοις εἰρημένον: ἀλλ᾽ ov προσσίε- 
μαι τοὔνομα. τὰ δὲ πρόγματα, μέλλησις, μελλησμὸς, 10 
βοαδυτὴς, ὄκνος, στροφὴ, ὑποστροφὴ, ἀναβολὴ, ὑπερ- 
βολὴ. διαγωγὴ, διατριβὴ, τριβὴ, ἀνάϑεσις " ἡ γὰρ 
ὑπέρϑεσις ὕποπτος εἰς εὐτέλειαν ἡ δὲ στραγγία, παμ- 

πόνηρος" νωϑεία δὲ, καὶ νωϑρότης, καὶ ἀμβλύτης, ὧν 
οὐκ ἔστι τὰ ῥήματα, ὅτι μὴ παρ᾽ “Ὑπερίδῃ τὸ νω-15 
ρεύεσθαι ἐν τῷ ὑπὲρ “υκόφρονος, ὅπερ ἔγωγε οὐ 

182 πάνυ ἐπαινῶ" "ὀνόματα δὲ, μελλητὴς, μελλητικὸς, καὶ 
ἴσως ὀκνηρὸς, καὶ βραδὺς, καὶ νωϑὴς, καὶ νωϑρός" 
ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο παρὰ Πλάτωνι ἐν τῷ Φαίδρῳ, 
νωϑροί πῶς ἐχβαίνουσι πρὸς τὰς μαϑήσεις᾽ ἐν δὲ τῇ 20 

"dusubíov Συαπφοῖ καὶ νωϑρότερον εὑρήκαμεν. ἀπὸ 
μέντοι τῶν ἄλλων ἀντὶ ὀνομάτων μετοχαῖς χρηστέον" 
τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα πάντα φαῦλα. Νουϑετῆσαι, ἐπι- 
σλῆξαι, σωφρονίσαι, ἐπιτιμῆσαι, “Ζημοσθϑένους εἶπόν- 

189Tog, “τὸ μὲν οὖν ἐπιτιμᾶν φαίη τις ἂν ῥάδιον καὶ 35᾽ 
παντὸς εἶναι" ἔστι καὶ Πλάτωνος, μὴ πάϑωμεν ὃ &À- 
λοις ἐπιτιμῶμεν. ἴσως δ᾽ ἂν ἐοίκοι τούτοις τὸ ἐπα- 
φορϑώσασϑαι, καὶ καταχοσμῆσαι, καὶ καϑαρμύσαι 
καὶ ἐπιστρέψαι, καὶ ϑεραπεῦσαι, καὶ ἰάσασθαι, καὶ 
ἐξιώσασϑαι, καὶ καϑῆραι, καὶ ἀναλαβεῖν, καὶ ἀνενεγ- 80 
κεῖν, καὶ ἀνασώσασθαι, καὶ ἀναβιώσασϑαι. ᾽άριστο- 
φάνης δ᾽ ἐν Πλούτῳ καὶ τῷ ἐπικρούσασϑαι ἐπὶ τοῦ 
νουθετῆσαι κέχρηται" τὰ δὲ πράγματα, νουθεσία, καὶ 
ὡς Πλάτων, νουϑετεία" φαῦλορ γὰρ ὁ Μενάνδρου 

- Δφθνουϑετισμός" * ἐπίπληξις δὲ; καὶ σωφρονισμὸς, καὶ 85 
ἐπιτίμησις, καὶ ἐπανόρϑωσις, καὶ κατακόσμησις, καὶ 
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ἁρμονία, καὶ ἐπιστροφὴ; καὶ ϑεραπεία, καὶ ἴασις, καὶ 
καθαρμός" τὰ δὲ ἐπὸ τῶν ἄλλων οὐκ ἔστιν ἐπὶ δὲς 
αὐτῆς ἐννοίας μένοντα᾽ ὀνόματα δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν, 
σωφρονιστὴς, καὶ ἐπανορϑωτής" ἀπὸ γὰρ τῶν ren 

5rd uiv σκληρεὲ, τὰ δὲ μᾶλλον πρὸς ἕτερα, πλὴν τοῦ 
ἐπιτιμητοῦ, ᾧ κέχρηται Σοφοκλῆς, εἰπὼν iv τῇ Προ- 
μρίδε, κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ καχῶν. " Κρατεῖν, πε- 41 
φιγίγνεσθαι, νικᾶν, ὑπεραίρειν, ὑπερϑεῖν, x καταγωνίξδ- 
σϑαι, πανανρανοῖν, ἐπικρατεῖν, καθαιρεῖν τὸ γὰρ χα- 

10 ταπολεμεῖν καὶ καταδουλοῦσθαι ἑτέρα: ἐστὶ χρείας, 
ὥσπερ καὶ τὸ χειρώσασθαι, καὶ παραστήσασθαι, καὶ 
ὑπαγαγέσθαι, καὶ κατὰ εἴδη καταναυμαχεῖν, καὶ κα- 
ταπεξομαχεῖν, καϑιππομαχεῖν, καϑιπποχρατεῖν" cup 
ὧν τὰ πράγματα κράτος καὶ νίκη μόνα" χαὶ αἴρε- 

16σις, καὶ καϑαίρεσις. * βιαιοτέρα γὰρ ἡ ἐπικράτησις, 142 
παρὰ Θουκυδίδῃ" ἡ παρομοίαν ἄν τις εἶναι φαίη τὴν 
καταχράτησιν, καὶ τὸν καταγωνισμὸν, ἐχείνου ὠγωνι- 
σμὸν εἰπόντος, xai τὴν. καταπολέμησιν, τὴν διαπολέ- 
μησιν εὗρον" ὑπαγωγὴ γὰρ καὶ προσαγωγὴν ἀνεκτά᾽ 

Ξοτῆς δὲ δουλώσεως εἰρημένης, ἡ καταδούλωσις, βίαιος" 

' μοχϑηρὰ δὲ ἀπ᾽ ἐνίων τὰ ἐπιῤῥήματα᾽ ἀπὸ γὰρ τῶν 
πλείστων οὐδέ ἐστιν. Ταυτὸν ovv ἐν χρήσει δύναιτο, 
ὄχλος, πλῆϑος, σύνοδος, σύλλογος, δῆμος, ἄϑοισμα, 
ἀγερμὸς, συναγερμὸς, σύστασις" "τάχα Ob καὶ συνε- 143 

95 γωγὴ, καὶ συλλογὴ, καὶ ϑίασος, καὶ χορός" ὡς εἰ λέ- 
yot τις ἀνδρῶν ὄχλος, καὶ γυναικῶν πλῆϑος, καὶ παί- 
ὃὼν σύνοδος, καὶ ξένων σύλλογος, καὶ μετοίκων δῆ- 
μος, x«i δούλων ἄϑροισμα" βιαιότερος γὰρ ὁ ἀϑροι- 
σμύς" καὶ ἐμπόρων ἀγερμὸς, καὶ καπήλων σύστασις,͵ 

βοχαὶ ναυτῶν συναγωγὴ, καὶ κυβερνητῶν συνδρομὴ, 
χαὶ παιδευόντων ϑίασος, καὶ παιδευομένων χορος" 

ἐπὶ δὲ τῶν αὐτῶν, συνῆλθον πανδημεὶ, παγγενεὶ, 
|. πασσυδί. ὑπομίαρον γὰρ τὸ πασσυρεί" *xuT ἀγέλαβ, 144 
—oxeQ* ἡλικίας, χατὰ τέλη, κατὰ ἔϑνη, ἐατὰ γένη, κατὰ 
βδτύχας, χατὰ τέχνας, κατὰ ἴλας" ἵνα τὸ Ὁμήρου lic- 

Ὅν ὡς ποιητικὸν παραιτώμεθα᾽ καὶ ἑτέοως Ó ἄν 
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vig εἴποι, πάντα γένη, καὶ ὅσα γένη, καὶ ὅσαι ἧλι- 
κίαι, καὶ ὅσα ἔϑνη, καὶ ὅτι παῖς, καὶ γυνή. καὶ μὴν 
καὶ xo ἕτερον σχῆμα εἰπεῖν, οὐδεὶς. τῶν ὄντων 
ἀπῆν, οὐδεὶς ἦν ὃς ἀπῆν, οὐδεὶς ἀπεῖναι ὑπέμεινεν" 
οὐδεὶς ἦν, ὃς οὐ παρῆν" οὐδεὶς οὕτω γέρων, ἢ παῖς, 5 

145 ὅστις αὑτὸν οἴκοι κατεῖχεν: "ἐκ τῶν οἰχιῶν ἐξεχέον- 
το, ασυνήεσαν, συνελέγοντο. συνηγείροντο, συνηϑροί- 

fovro, συνέϑεον, συνέῤῥεον, συνεωϑοῦντο , συνεφέ- 
ροντο, συνέσπευδον, εἰς ταυτὸν ἦσαν, εἰς ἕν ἔσπευ- 
δον, ἐν ταυτῷ ἤεσαν, πάντα ἐπεπλήρωτο, πάντα ἔξε- τὸ 
σπέπληστο, ἐστενοχώρητο, ἐθλίβετο. καιρὸν δὲ ἔχει καὶ 
τὰ ποιητικὰ, ὑπὲρ τὴν ψάμμον, ὑπὲρ τὰ κύματα, ὅσα 
φύλλα καὶ ἄνϑη, καὶ τὰ τοιαῦτα. Αὐχεῖν, ἀλαξονεύε: 
σϑαι, κομπάξειν, σεμνύνεσθαι, σεμνολογεῖσϑαι, μεγα- 
ληγορεῖν, μεγαλοῤῥημονεῖν, μεγαλύνεσϑαι, αἴρεσθαι, 15 
μετεωρίζεσθαι, πεφυσῆσϑαι, ὑψηλοφρονεῖν, ὕπερφρο- 

446 νεῖν, ὑπερορᾶν, τερατεύεσϑαι" *iv δὲ Εὐπόλιδος Zhj- 
μοις ἔστι καὶ τὸ καυχήσασϑαι" ὧν τὰ πράγματα, αὖ: 
χημα, ἀλαξονεία, κόμπος, σεμνολογία, μεγαλοῤῥημο- 
σύνη, μεγαληγορία, ὑπερφρόνησις, ὑπεροψία, τερατεία" 90 
ἡ δὲ ὑπερηφάνεια τὸ μὲν πρᾶγμά ἔστι, τὸ δὲ ῥῆμα 
τὸ ὑπερηφανεῖν οὐκ ἐπαινῶ" τὰ δὲ ὀνόματα, ἀπὸ μὲν 
τοῦ αὐχεῖν κατὰ μετοχὴν ῥητέον ὁ αὐχῶν" ὁ γὰρ 
«αὐχήτης, βίαιον" ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων, ἀλαξὼν, κομπα- . 
στὴς, κομπαστικὸς, κομπώδης, ὑπέρκομπος, δεμνολό- 35 
yog, μεγαληγόρος, μεγαλοῤῥήμων. μεγαλυνόμενος. 

147" καὶ αἰρόμενος. καὶ μετεωριξόμενος, πεφυσημένος, καὶ 
αἵ αὐταὶ ἀντὶ ὀνομάτων μετοχαί" ὑψηλόφρων δὲ, καὶ 
ὑπέρφρων, καὶ ὑπερόπτης, καὶ ὑπεροπτικός" ὁ γὰρ 
ὑπερορατικὸς, βιαιότερον" βέλτιον δὲ ὁ ὑπερορῶν,80 

καὶ ὑπερήφανος, a a μετέωρος" καὶ ἀπὸ τῆς τερατεί- 
ἄς, ὁ τερατευόμενος, χαὶ τερατολύγος, ἐκ τοῦ Πλά- 
TOvog* τὰ δὲ ἐπιῤῥήματα ἀπ᾽ ἐνίων, ἀλαζονικῶς, 
χομπαστικῶς, μεγαληγόρως, μεγαλοῤῥημόνως, ἠρμέ-. 
voc, μετεώρως, πεφυσημένως" ὑπερφρόνως, καὶ ὕψη- 85. 
λοφρόνως, τραχύτερα" ὑπερόπτῶς δὲ, καὶ ὑπεροπτι- 
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κῶς, καὶ ὑπερηφάνως" *x«iov δὲ καὶ τὸ παρὰ Θου- 148 
χυδίδῃ κομπῶδες. Κωμφῳδεῖν, διακωμῳδεῖν, διασύ. 
ρειν, σκώπτειν, διασκώπτειν, χλευάξειν, φαυλίξειν» 

τωϑάξειν, γέλωτα τίϑεσθαι" σχληρότερον γὰρ τὸ yt- 
σλωτοποιεῖν" καὶ εὐτελέστερον τὸ γελοιάξειν, καὶ qoQ- 
τικώτερον τὸ γλοιάξειν, καὶ ποιητικώτερον τὸ σιλλαί- 
νεῖν, καὶ σιλλοῦν, καὶ διασιλλοῦν᾽ τὰ δὲ πράγματα, 
κωμῳδία, σκῶμμα, σκωπτικὴ, χλευασμὸς, χλευασία, 
τωϑασμὸς, τωϑαστικὴ, γελωτοποιία" “καὶ τὰ ὀνόματα, 149 

τοχομῳδὸς, κωμῳδικὸς, σκωπτικὸς, χλευαστὴς. χλευαστι- 
κόφ' ὁ γὰρ χλεῦαξ, κωμῳδικώτερος" τωθαστὴς δὲ, καὶ 
τωϑαστικὸς, καὶ γελωτοποιός" ἐπὶ τούτου δ᾽ εἴρηται 
καὶ ὁ φλύαξ' ἀλλὰ οὐδὲ τοῦτο ἐπαινεῖται πρὸς ἐμοῦ 
τοὔνομα" καίτοι τὸ φλυαρεῖν ἕτερόν ἐστι' πάντα δὲ 

16 ἀπὸ τῶν μετοχῶν ἀμείνω" τὰ δ᾽ ἐπιόῤήματα, xono: 
δικῶς, σχωπτικῶς, τωϑαστικῶς" τὸ γὰρ γελοίως, ἐφ᾽ 
ἑτέρου, καὶ τὸ γελωτοποιικῶς, βιαιότερον. " Ἐπὶ τοῦ 150 
αὐτοῦ φαίη τις ἂν, πρᾶγμα, χρῆμα, ἔργον, σπούδασ- 
μα, ἐπιτήδευμα, ἐπιχείρημα. ἐγχείρημα, μάϑημα, τέχ- 

20v5uc, μεταχείρησις" καὶ ὁ πράττων, ἐργαζξύμενος, 
σπουδάζων, ἐπιτηδεύων, ἐπιχειρῶν, ἐγχειρῶν, μανϑά- 
νῶν, μεταχειριξόμενος" τεχνάζων γὰρ, ἢ τεχνώμενος, 
ἕτερόν τι δηλοῖ" ἄμεινον δὲ τὸ τέχνην μετιὼν, καὶ τὰ 
παραπλήσια. Εἰδέναι, γιγνώσκειν, ἐπίστασθαι, xa90- 

2596v, κατανοεῖν, μανϑάνειν, καταμανϑάνειν, ἐφικνεῖ- 
σϑαι" "ἕτερα γάρ ἔστι τὸ εἰκάζειν, τεκμαίρεσθαι, ἀμ- 151 
quyrosiv, ὑποτεχμαίρεσθαι, στοχάζεσθαι, ὑποπτεύειν, 

. ὑπονοεῖν, τοπάξειν, sixofolsv: τὰ δὲ πλεῖστα ἀντὶ 
ὀνομάτων μετοχὰς ἔχει, ἢ κατὰ τὴν χτητικὴν ἰδέαν 

᾿β0παρηγμένας προσηγορίας, εἰδώς ὁ γὰρ εἰδήμων, ὑπο- 
μόχϑηρο᾽ γιγνώσκων δὲ, καὶ γνωστικύς" καὶ γὰρ ὁ 
παρὰ Ξενοφῶντι γνωστὴρ ἕτερόν τι δηλοῖ" ἐπιστή: 
pov δὲ, καὶ ἐπιστάμενος, καὶ ἐπιστημονικὸς, καὶ ὁρῶν, 
xci χαϑορῶν, καὶ καϑορατικὸς, καὶ κατανοῶν, καὶ 

85 κατανοητικὸς, καὶ μανϑάνων, χαὶ μαϑητικός ἤκατα- 152 

μανϑάνων ὁὲ, καὶ καταμαϑητικὸς. δυσηχέστερα. τῷ 
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᾿μήχει" ἐφικνούμενος μέντοι, ὥσπερ καὶ ἀπὸ τῶν ἔτέ- 
ρων, εἰκάζων, εἰκαστικὸς, τεκμαιρόμενος" ὁ γὰρ T6x- 
μαρτιχκὸς, δυσχερές᾽ στοχαζόμενος δὲ, καὶ στοχαστικός" 

᾿ ὥσπερ ὁ Πλάτων καὶ ψυχήν πού φησι στοχαστικήν. 
ὑπονοῶν δὲ, καὶ ὑπονοητιχὸς, καὶ ἀμφιγνοῶν, καὶ 
ὑποπτεύων, καὶ τοπάζων. Ἐκ τοῦ αὐτοῦ ταυτὸν δη- 
λοῦντες οἵδε οἵ σχηματισμοὶ, ταχὺ, ταχέως, διαταχέων, 
ὅτε τάχιστα, ὡς τάχιστα, ὡς εἶχε τάχους, ἐν τάχει, ἀπ- 
τέρῳ τάχει" καὶ οἵδε ὁμοίως, ὡς τοπολιυὶ, ὡς ἐπιπολὺ, 
ὡς τὸ ἐπίπαν, ὡς ἐπιτοπλεῖστον, ἐκ τοῦ ἐπιπλεῖστον, 1ὸ 
ἐπὶ τὸ πλῆϑος, ἐπιτοπολὺ, ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος, ὡς “ἐπὶ 

153tà πολλά: *vobro μὲν γὰρ "Asus ἐν Ποιητρίᾳ εἴρηκεν, 
ὡς ἐπιταπολλὰ τοῦτο ποιῶ" τὸ δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος, : 
ὁ αὐτὸς iv Διδύμοις. Τὰ δ᾽ ἄλλα οἵ κεκριμένοι, ἐπὶ 
τοῦ ἀναιρεῖν, κτεῖναι, ἀποκτεῖναι, φονεῦσαι, ἀποσφά- 15 

᾿βάι, καθελεῖν, διαχρήσασθαι" ἐπὶ δὲ τούτου Ξενοφῶν 
' μὲν ἔφη, κατειργάσατο τὸν λέοντα. ᾿Δριστοφάνης δὲ, 
τοὺς ἄνδρας ἀπεχρήσαντο' Θουχυδίδης δὲ ἀνεχρή- 
σατο. καὶ τὸ πεπᾶρχϑαι δὲ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ τάττουσιν. 
Ἡρόδοτος δὲ ἔφη, ἐπεὶ δέ σφιν πάντες κατέστρωντο, 20 

164 ἐπὶ τοῦ ἀνήρηντο᾽ " ὅϑεν οὕτως ἀκούουσι καὶ τὸ 
παρ᾽ ᾿Ἱφιστοφάνει ἐν ᾿Ιππεῦσιν, 

ἐγώ ὅε νὴ τὸν Ἡρακλέα παραστορῶ. 
Ἐφ᾽ οὗ εἴποις ἂν ἀμφιβάλλειν, ἀμφισβητεῖν, ivdoui- 
eem, ἀμφιγνοεῖν, διστάξειν. ἐπὶ τούτου δὲ ἴσως καὶ 25 

τὸ εἰκοβολεῖν, ᾿Δριστοφάνους εἰπόντος, εἰκοβολοῦντες 

καὶ πλάττοντες. Ἐφ᾽ οὗ ῥητέον, ἀρκεῖ, ἐξαρκεῖ, ἀπ- 

ἀρκεῖ, ἀπόχρη, ἀποχρᾷ, ἀποχρῶν, ἀποχρώντως ἔχει, 
N ἱκανῶς, αὐτάρκως, ἀρκούντωρ, ἀπαρκούντως, ὕπερα- 
ποχρώντώς, δαψιλῶς" ἐπὶ τούτου τὸ ἐχποιεῖ εἴρηκεν 80 

155 iv τῷ ὑπὲρ ᾿Ζχιλλείδου φόνου “Μυσίας. * Ταυτὸν δ᾽ 
Qv εἴη, ἐκπλήττειν, ϑορυβεῖν, ἀπειλεῖν, ἐπαπειλεῖν, 

ἀπαγγέλλειν, ἀπαγγέλλεσϑαι, δεδίττεσϑαι, ταράττειν, 
— ἐχταράττειν, ἀνατείνεσθαι, ἀνασείειν, ἐπαρτᾶν, ἐκφο- 

᾿ βεῖν. Καὶ τὰ ἐοικότα, ὑπεκϑέσϑαι, ὑπερϑέσθαι, ὑπεξ- 85 
ελέσθαι, ὑπεχκομίσαε, ἐχκομίσαι, ὑπεκκλέψαι, ἀπο- 



IX.. 166, | 201 
σχευάσασϑαι, ἐκσχευάσασθαι, “4ημοσϑένης γὰρ εἴρη- 
χεν, à δὲ γεωργία ἐξεσκευάσϑη μετὰ τὴν δίκην. “8 σ- 
περ οὖν καὶ τάδε, καίειν, φλέγειν» ἐκφλέγειν, κατα- 
ιφλέγειν, ὑποπρῆσαι, καταπρῆσαι, ἐμπρῆσαι, ὑφεῖναι, 

“δπῦρ, πῦρ ὑφάψαι, ἐχτρῖψαι φλόγα, ἀνεῖναι φλόγα, 
ἐκριπίσαι, ἀνερεϑίσαι, ἐγεῖραι, διεγεῖραι " τὸ δὲ πρᾶγ- 156 

ue Ὅμηρος μὲν ἔφη, 
ες φλέγμα κακὸν φορέουσα. 
καὶ καῦμα δ᾽ ἂν ὁμοίως εἴποι τις βιαξόμενος " βέλ- 

τότίον δὲ ἐμπρησμὸς, καὶ πυρκαϊά" ἐν μέντοι τῷ ὝὙπε- 
ρίδου ὑπὲρ “υχόφρονος εὗρον γεγραμμένον, 5 νεω- 
ρίων προδοσίαν, ἢ ἀρχείων ἐμπυρισμὸν, ἢ κατάληψιν 
ἄκρας" xui οὕτω γέγραπται ἐν πλείοσι βιβλίοις. ὁ δὲ 
ἐμπρήσας τάχ᾽ ἂν πυρκαεὺς ὀνομάζοιτο, κατὰ Αἰσχύ- 

ἄδλον καὶ Σοφοχλέα,. οὕτως ἐπιγράψαντας τὰ δράματα, 
τὸν μὲν τὸν Προμηϑέα, τὸν δὲ τὸν Ναύπλιον. Ἔστι 
0B εἰπεῖν, ἐπράχϑη, ἐξεπράχϑη, κατεπράχϑη, εἰργάσϑη, 
“κατειργάσϑη, ἐτελέσθη, ἐξετελέσθη. συνετελέσθη, ἐτε- 
“λεσιουργήϑη., συνετελεσιουργήϑη, ἐχβέβηκεν, ἀποβέ- 

φοβηκε, διωχήθϑη τὸ γὰρ ἐδράσϑη καὶ ἐτολμήϑη ἕτέ- 
ιρας ἐστὶ χρείας" "τὸ δὲ πρᾶγμα, πρᾶξις, τέλεσμα, τέ- 157 
-Aog, συντέλεια, τελεσιουργία, συντελεσιουργία, τὸ ἐκ- 
βὰν, τὸ ἐχβεβηκὸς, τὸ ἀποβεβηκὸς, διῳκημένον" καὶ 
ὁ ἀνὴρ, πράττων, καταπράττων" ἔστι δὲ εἰπεῖν καὶ 

τοῦ δρῶν, ἐργαζόμενος, ἀπεργαζόμενος, τελῶν, συντελῶν, 

“τελεσιουργῶν, τελεστικὸς, τελεσιουργὸς, τελεσιουργικὸρ, 

διοικητὴς. διοικητιχός. Καὶ μὴν καὶ τάδε ἂν εἴποις, 
ἐδίωξεν, ἤλασεν, ἐξήλασεν, ἐφυγάδευσε, μετεστήσατο, ἐξε- 
-πέμψατο, ὑπερώρισε. Ζ]ημοσϑένης δὲ εἶπε καὶ ἐξώρισε" 

τϑοχαὶ Ὑπερίδης ἀφώρισεν" ἐξέβαλεν, ἀπέῤῥιψεν, ἐξέῤ- 
Gris. Θουχυδίδης δὲ x«l τὸ ἐξεδίωξεν εἴρηκε. " τὸ 158 

εὃὲ πρᾶγμα, δίωξις, ἔλασις, φυγὴ. ὑπερορισμὸς, ἐκ- 
βολὴ, μετάστασις, πλάνη" καὶ ὁ ἀνὴρ φυγὰς, ἐξόρι- 
ὅτος, ἀλήτης, πλανήτης, πλάνης. ix δὲ τῶν λοιπῶν 

35 μετοχαί" τραγικὸς δὲ ὁ παρὰ Σοφοκλεῖ Ówoxróg' ἐλη- 
'λαμένος δὲ, καὶ ἐξεληλαμένος, καὶ ἀπεληλαμένος, καὶ 
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πεφυγαδευμένος, καὶ ὑπερωρισμένος, καὶ ἐκβεβλημέ- 
νος, καὶ ἀπεῤῥιμμένος, καὶ ἐξεῤῥιμμένος, χαὶ μεϑε- 
στηκὼς, καὶ πεπλανημένος. Προσόμοια καὶ ταῦτα, 
εἰσῆλθεν, ἐπῆλθεν, ἐπεισῆλϑεν, εἰσέδραμεν, ἐπεισέδρα- 
μεν, εἰσεκώμασεν, εἰσεφρϑάρη, εἰσήῤῥηκεν, ἐπεισήῤῥη. 
κεν, εἰσπεπήδηκεν, ἐπεισπεπήδηκεν, εἰσεκυχλήϑη, ἐπεισ- 

1890 εχυκλήϑη "κατέλαβε τὴν πόλιν, κατέσχεν, ἐπεισέπε- 
ὅεν εἰς τὴν πόλιν, ἐπαφείϑη τῇ πόλει: ὥσπερ πνεῦ- 
μα, ἢ πῦρ, ἢ σκηπτὸς, ἢ νέφος, 7] χάλαξα, ἢ χιῶν, 
ἢ νόσημα" καὶ καϑ᾽ ἕτερον σχηματισμὸν ταυτὸν, τῇ ἴὸ 
πόλει προσέβαλε, προσέῤῥιψεν, ἐπαφῆκε, προσήνεγκε, 
προσέῤῥηξε, προσήῤῥαξεν. l4odusvog, ἐνεγχὼν, dvs- 
viyxv, ἀναθέμενος, ἀνακουφίσας, ἐπαιρόμενος, βα- 
στάξων, φορῶν, ἀχϑοφορῶν, φέρων, ἀναφέρων" καὶ 
τὸ φερόμενον, ἄχϑος, καὶ φορτίον, καὶ φόρημα" ὁ δὲ 15 
μισϑὸς, φορεῖον, καὶ φέρετρον, καὶ κόμιστρον, καὶ 
φορά" ὥσπερ καὶ vO πρᾶγμα, ἀχϑοφορία, καὶ φορά' 
τὰ γὰρ ἀπὸ τῶν ἄλλων εὐτελέστερα ἢ σχληρότερα. ᾿ 

160" Ταῦτα τῇ διανοίᾳ. διάφορα σημαίνοντα, προσέοικε 
τῷ τῆς λέξεως σχήματι, εὐαρμοστία, εὐρυϑμία, εὐή- 90 
ϑεια, εὐτραπελία, εὐπροογία, εὐπρέπεια, εὐταξία, εὐτυ- 
χία, εὐπορία, εὐχρηματία, εὐποτμία, εὐϑένεια, εὐετη- 
oia, εὐαισϑησία. εὐβουλία, εὐλογία, εὐμαϑία. εὐφω- 
ψία, εὐστοχία, εὐστομία, εὐνομία, εὐδικία, εὐπαιδία, 
εὐγαμία, εὐτεκνία, εὐγένεια, εὐλάβεια, εὐγλωττία, &U-25 
φημία, εὐσέβεια, εὐμένεια, εὐμοσία, εὐτέλεια, εὐερμία, 

161 εὐκολία, εὐχέρεια, εὐωδία, Ἐχαὶ ἡ παρὰ Ξενοφῶντι 
εὐποδία, καὶ ἡ παρ᾽ Εὐριπίδῃ εὐπαιδευσία, καὶ ἡ 
παρὰ Κριτίᾳ εὐξυνεσία, καὶ ἡ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει εὐο- 
δία. “Ὥσπερ αὖ καὶ τάδε, εὐρημοσύνη, εὐσχημοσύνη,80 
εὐγνωμοσύνη, εὐφροσύνη, καὶ ἡ παρὰ τῷ ποιητῇ εὐ- 
ϑημοσύνη" καὶ δὴ καὶ τάδε, εὐαίσϑητα, εὔπραχτα, εὐ- 
κατάπρακτα, εὐεξαπάτητα, εὐανάκλητα, εὐκόμιστα, εὔ. —— 
ταχτα, εὐσύνϑετα, εὐσύντακτα, εὐπόριστα, εὐδιοίχητα, β 

᾿εὐχατέργαστα, εὐδίδακτα, εὐκαταγώνιστα, εὐκαϑαί- 85. 

169 ρετα. “Καὶ ταῦτα δὲ, εὐαγγέλιον, εὔωνον, εὔξωνον, 
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εὔρωστον, εὐδίαιτον, εὔσημον, εὔπυρον, εὔσιτον, εὔ- 
οἶνον, εὔδουλον, εὔβουλον, εὐλόγιστον, εὐσύνετον, 

εὐχάρδιον, εὐπρόσωπον, εὐτράπελον, εὐόφϑαλμον, εὖ- 
xouov, εὐπάρειον, εὔμηρον᾽ καί που καὶ εὐπαλὲς, εὐ- 

᾿ φσταλὲς, εὐεπὲς, εὐμελὲς, εὐπινές. “Θσπερ εὐαισϑήτως, 
εὐπρεπῶς, εὐπετῶς. καὶ τὸ παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει εὐχό- 
πῶς" ἔστι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἄλλων τῶν πλείστων ἐπιῤ- 
ῥήματα, καὶ οἵ εἰς ἀλλήλους ἀπ᾿ ἐνίων σχηματισμοί. 



|:*IOYAIOY HOAYAEYHOYE I. 

᾿Ιούλιος Πολυδεύκης 

Κομμόδῳ Καίσαρι χαίρειν. 

κῶν ἐξηγεῖσθαι λέγοντι. εὑρὼν “δὲ ὀνόματος κρίσει 
τοῦτο Ἐρατοσϑένην iv τῷ σκευογραφικῷ λέγειν, 
ἐπῆλθέ μοι ξητεῖν τὸ τοῦ Ἐρατοσθένους βιβλίον, διὰ 
τὸ προσαγωγὸν τῆς χρήσεως" ὡς δὲ εὗρον μόλιρ, οὐ- 
δὲν εἶχεν ὧν ἤλπισα. τὸ τοίνυν ὑπ᾽ ἐμαυτοῦ μὲν ἐλ- 
πισϑὲν, om ἐκείνου δὲ οὐ πληρωϑὲν , ἔγνων αὐτὸς lo 
ἐχτελέσαι" καὶ οἷμαί dou πειρωμένῳ φανεῖσϑαι τοῦτο 

οτὸ βιβλίον ὑπὲρ πάντα τῇ χρείᾳ" "καὶ γὰρ εἰ μηδὲ 
τῶν ἄλλων μηδὲν ἔξω τοῦ χρησίμου, τοῦτο γοῦν 
διὰ τῶν συνηϑεστάτων ἥκει καὶ ὧν ἑκάστοτε χρηξο- - 
μεν" καὶ διὰ τοῦτο καὶ πλείους ἐπηγαγύμην ἐνταῦϑα 15 
τοὺς μάρτυρας, ὅτι τὰ πλείω τῶν ὀνομάτων ἀπολο- — 
γίας ἢ ϑράσους ἐδεῖτο" εἰ δέ τινα τῶν εἰρημένων 
κἀν τούτῳ γέγραπται, μὴ πάνυ ϑαυμάσῃς" ἀϑοοίξοντα — 
γὰρ τὰς τῶν σκευῶν προσηγορίας οὐκ ἐκ τῶν πα- 1 
λαιῶν συλλέγειν μόνον, ὠλλὰ κἀκ τῶν ἰδίων ἔδει. Εὐ- 90 
τύχει κύριε. 

! 

1 

1 
^ E 

, , - - - F vétvyov ποτε βιβλίῳ τῷ τῶν Ξενοφῶντος '"Ixat- | 

τ m E 
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*KEOA44A414 TOT AEKATOT BIBA10T5 
Ἂν τούτῳ τῷ βιβλίῳ σκευοϑηκῶν καὶ αὐτῶν 

» 
τῶν σχευῶν ὀνόματά ἐστι καὶ ὅσα περὶ αὐτὰ ἢ ἀπ 
κυὐτῶν πεποίηται. : ά: 

5 Περὶ τοῦ ἐν ᾧ τὰ σκεύη κομίξεται, καὶ οὗ πιπρά- 
- ὄχεται. β. 

Περὶ οἰκοδεσπότου. y. 
. ΙΣκεύη ϑυρωρῶν καὶ ὅπως αὐτὰ ὀνομάζξεται. δ΄. 

Περὶ τῶν τοῦ πυλωροῦ σκευῶν καὶ ἔργων. É 
10 Περὶ δ ὧν ἐκφέρεται τὸ ὕδωρ ὀνομάτων. ς΄. 
"Περὶ τῶν πρὸ τοῦ κοιτῶνος "—— iv à καὶ κλι- 4 

—. vàv ἰδέαι. t. 
Περὶ τῶν ταῖς κλίναις ἐπόντων καὶ ἔτι δεσποτικῶν 

καὶ ᾿οοἰχετικῶν. ή. 

5 Περὶ τῶν εἰς ἀπόπατον ἀναγκαίων. 9. 
Περὶ τῶν iv τῷ νίπτεσϑαι σκευῶν. ί 
Περὶ τῶν τῷ κοιτῶνι παρακειμένων. ui. 
Περὶ ὀχημάτων καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν. ιβ΄. 

᾿ Περὶ ἱππικῶν σκευῶν." ty. 
Περὶ βίβλων καὶ τῶν αὐτὰ γράφειν σκευῶν. ιδ΄. 

" Περὶ δικαστικῶν σκευῶν. té. 5 
Περὶ τῶν ἐν τῷ γυμνασίῳ σκευῶν. ις΄. 
Περὶ τῶν ἐν τῷ βαλανείῳ. i 
Περὶ τῶν iv τῷ σπένδειν. uj. 

5 Περὶ τῶν ἐν οἷς ϑερμαίνεται τὸ ὕδωρ καὶ ἔτι ἐχπω- 
| μάτων καὶ τραπεζῶν ὀνόματα. iX. 

περὶ οἴνου ἀγγείων. x. 
Περὶ τῶν iv τῷ ἀποβλύξειν σκευῶν. κά. 
Ἂν. ὧν ἀποπλύνονται οἵ τε πόδες καὶ τὰ ἐχπώ- 

ματα. «p. 
* Περὶ τραπέξης καὶ τῶν ταύτης σκευῶν. κγ΄.6 

TOV τοῦ μαγείρου σκευῶν. xà. 
| Περὶ τῶν τοῦ ἀρτοποιοῦ. κέ. 
hu λύγνον καὶ σκευῶν Mesi καὶ προσέτι «tou. 

- uie. * : xg. 
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Περὶ τῶν ἐπὶ χοίτης ἐπιτηδείων. κξ, 
Περὶ τῶν ἐν γυναικωνίτιδι σκευῶν. xij. 
Περὶ τῶν τοῦ γεωργοῦ. x9. 
Περὶ τῶν ToU ἁλιέως καὶ ναυτικῶν GxsvGv. &. 

Περὶ τῶν εἰς ἐσθήτων ϑεραπείαν σχευῶν καὶ ἐφ᾽ οἷς 5 
|... ἀποτίϑενται. λά. 

7* Περὶ βαλαντίου. "λβ΄. 
Περὶ γλωττοχομείου. Ay. | 

Περὶ γαλεάγρας, iv ᾧ καὶ περὶ τοῦ iy οὗ αἵ à ὄρνι- ν 
Oso ἐγκαϑεύδουσι. λδ΄. 10 

Περὶ τραπέζης λογιστηρίας. λ Ὁ 
Περὶ οἰκιδίων ἐν οἷς τρέφεται τὰ er καὶ ἑτέρων ! 

τοιούτων. Ag. 1 
Περὶ ξωγράφου καὶ τῶν αὐτοῦ Mt oe bu-AL. 

Περὶ τοῦ ἐφήβων φορήματος καὶ ἑτέρων συμμίκτων 15 
τινῶν. δή. —— 

8᾽ Περὶ προσωπείου καὶ τῶν τοιούτων καὶ περὶ ἁλύ- —— 
σεως. ; λ9΄. ξ 

Περὶ ἀναξυρίδων καὶ τῶν ὁμοίων καὶ ἔτι δι᾽ ὧν 
παίξει τὰ παιδία. p.90 — 

Περὶ τῶν ig ὧν oi ἅλες ἐντρίβονται καὶ τῶν τοιού. 
τῶν παραπλησίων. μά. Ὁ 

Περὶ κλίμακος καὶ ἔτι τυμπάνων καὶ χυμβάλων" ἐφ᾿ Ὁ 
ᾧ καὶ περὶ ὧν οἵ ὀρνιϑοϑῆραι zesni pp. Ὁ 

Περὶ πήρας καὶ τῶν τοιούτων. μγ΄. 95 
Περὶ χρυσωμάτων καὶ τῶν ix μεταλλικῆς ὕλης. μὸ΄. | 

9** Περὶ ἀγροικικῶν σκευῶν xoi τῶν τοιούτων. μέ. | 

Περὶ τῶν ix πλέγματος σκευῶν. μό. ἢ 
Περὶ τῆς λουτρίδος Gag καὶ ἑτέρων συμμίκτων. μζ΄. Ἶ 
Περὶ τῆς κεραμίτιδος γῆς καὶ τῶν προσφόρων. μή.30 
ΤΙερὶ στομώματος καὶ σπάρτου καὶ σισύρης. po. Ὁ 

Περὶ ἀσχοῦ καὶ ἔτι μαστίγων, ἐφ᾽ ᾧ καὶ περὶ λιϑο- 
κολλήτου σκεύους. ν΄. 

Περὶ ἥλων, ἐν ᾧ καὶ περὶ πώματος καὶ τῶν 
ὁμοίων. νά.85 
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Περὶ κοροπλάϑων xci τῶν κιϑαρῳδοῦ σκευῶν καὶ 
ἔτι ὀστρακίνων. νβ΄. 

Περὶ τῶν ix πλέγματος ἱερῶν σχευῶν καὶ τῶν ἄλ- 

λῶν. | vy. 

5 ΚΕΦΑΔΆΑΙΟΝ A. 10 
Περὶ σχευοϑηκῶν καὶ αὐτῶν τῶν σχευῶν ὀνόματα 

καὶ ὅσα ἀπὸ σκευῶν πεποίηται. 

Σκεύη τὰ κατ᾽ οἰχίαν χρήσιμα, ἢ κατ᾽ ἀγροὺς, ἢ 
τέχνας, ἔδοξέ μοι καλῶς ἔχειν συναγαγεῖν, ἵν᾽ ἔχῃς, 

τοὅπου ἂν ἑκάστοτε χρηξῃς, ὥσπερ ix σχευοϑήκης λα- 
pov: αὐτὸ μὲν γὰρ τοὔνομα τῆς σκευοϑήκης εὕροις 
ἂν iv τοῖς «Αἰσχύλου Ψυχαγωγοῖς, καὶ σκευοϑηχῶν 
ναυτιχῶν v ἐρειπίων" καὶ παρ᾽ «Αἰσχίνῃ iv τῷ κατὰ 
Κτησιφῶντος, σκευοϑήκην ῳχοδόμουν. Θουκυδίδης 

15 δὲ ἀποϑήχην αὐτὴν καλεῖ φήσας, τοῖς τε χρήμασι καὶ 
τοῖς σχεύεσιν ἀποϑήχην. Αὐτὰ δὲ τὰ σκεύη καλοῖτ᾽ 
ἂν ἔπιπλα, ἤγουν ἡ κούφη κτῆσις, τὰ ἐπιπολῆς ὄντα 
τῶν κτημάτων" ὃ γοῦν Εὔπολις ἐν τοῖς Κόλαξι προει- 
mv, ἄκουε δὲ σκεύη τὰ κατ᾽ οἰκίαν, ἐπήγαγε παραπλή- 

20 ὅσιον, τέως οὖν γέγραπταί σοι τὰ ἔπιπλα. Ἡρόδοτος δὲ 
αὐτὰ ἐπίπλοα εἴρηκεν, οἷον ἃ καὶ πλέων ἄν τις ἐπικομί-- 
£owo, ὡς ἔγγειος καλεῖται κτῆσις ἡ λοιπή. *'Ióeiogil 
δὲ ἐν τῷ πρὸς “Ζπιοκλέα περὶ χωρίου, κατὰ τὴν ἕνι- 
κὴν χρῆσιν ἔπιπλον εἶπε" δύναιτο δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ 

φ5 ἀπόϑετα GxsUQ καλεῖσθαι, καὶ ἡ κατ᾽ οἶχον κατα- 
Gxsvi* νεώτερον γὰρ ἂν εἴη μᾶλλον ἡ ἀποσκευή. εἴ- 
ποις δ᾽ ἂν αὐτὰ καὶ οἰκητήρια σχεύη, καὶ χρηστήρια 
σκεύη" τὸ μὲν ᾿Δλκαίου τοῦ ποιητοῦ εἰπόντος iv Πα- 

σιφάῃ, 
80 καὶ ναὶ μὰ Δί᾽ ἄλλα σκευάρι᾽ οἰχητήρια. 

τὸ δὲ ἀπὸ τῆς χρήσεως ὀνομάσας" καίτον us ov λέ- 
ληϑὲν ὅτι τὰ πρὸς ϑεωρίαν ἢ ϑυσίας σκεύη ὠνόμα- 
fov χρηστήρια, ὡς καὶ Πλάτων iv τῇ Ἑλλάδι εἴρηκεν 
ὁ κωμικὸς, ἀλλὰ ἐγὼ κρίνω καὶ τὸ ἐπὶ τῶν κατ᾽  oi- 

85 χίαν χρησίμων καταχρῆσϑαι τῷ ὀνόματι" ἐκαλεῖτο δὲ 

-Carton zu Vol. II. 
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ταῦτα ὑπὸ τῶν νεωτέρων καὶ μαλακὰ, ᾿ὥσπερ εὖμε- 
1οταχείριστα. "ὡς εἶπε Μένανδρος ἐν τῇ “Περινϑίᾳ, ὅ 

ἐστι μαλακὸν συλλαβὼν ἐκ τῆς πόλεως τὸ σύνολον 
ἐχπηδᾷ ϑᾶττον. καὶ Δίφιλος ἐν ᾿4πολιπούσῃ" εἶτα 
μαλακὸν ὃ δύστην ἔχεις σκευάριον, ἐχπωμάτιον ἀρ- 5 
γυρίδιον, ἐκ δόμου λαβὼν τόδε, δώσεις ἐμοὶ παρακα- 
ταϑήχην. τὴν δὲ τοιαύτην κατασχευὴν, ἐνδομενίαν οἱ 
πολλοὶ καλοῦσιν" iyd δὲ οὐκ ἐπαινῶ τοὔνομα" μη- 
νύω δὲ, ὅστις εἰπὼν αὐτῷ ἀπολογεῖσθαι βούλοιτο, 
ὡς ἐστὶν ἔν τινι βιβλίῳ, ὅτι ἐν ᾿Ολυμπιάδος ἀπογρά-1ο 
qj, τῇ κατ᾽ ὄνομα περὶ τῶν φαμένων ἀφῃρῆσϑαι 
τὰς δόσεις, οὕτως ἐγγέγραπται" κάλλιον δὲ τὴν ivào- 

μενίαν, παγκχτησίαν, ἢ παμπησίαν ὀνομάσαι, ὡς ἐν 
᾿Ἐχκκλησιαξούσαις ᾿Δριστοφάνης᾽ τραγικώτερον γὰρ ἡ 

᾿ϑπαγχληρία. τὰ δὲ σκεύη, καὶ σκευάρια φίλον τοῖς 15 
κωμωῳωδοῖς καλεῖν. ὠνομάξετο δέ τινὰ σκεύη ἔμπυρα, 
καὶ ἄπυρα, ὥσπερ καὶ σχεύη τριηρικὰ, xol σκεύη 
ναυτικά" ἐφ᾽ ὧν ὁ Ξενοφῶν μὲν σκεύη ξύλινα καὶ 
κρεμαστά" ὃ δὲ 4ημοσϑένης καὶ ἀποτριβὴν τῶν σκευ- 
dv. ᾿Ονόματα δὲ ἀπ᾽ αὐτῶν πεποίηται, TO κατασχευά- 20 
δσασϑαι τὴν οἰκίαν τοῖς σκεύεσιν, ἢ τὸν ἀγρὸν, ἢ ὁτι- 

14δήποτε. * Καὶ μέντοι ἡ σκευὴ, εἴτε ἡ ὁπλιτικὴ, εἴτε 
ἡ τῶν ὑποχριτῶν, εἴτε ἡ τῶν ὑποζυγίων" ἀφ᾽ ἧς si- 
ρηται τὸ, ἐπεσκευασμένα ἦν τὰ ὑποξύγια, οἷον ἐστρω- 
ματισμένα" καὶ o6 σκευαγωγοὶ δὲ ἅμαξαν" καὶ τὰ 35 

σκευοφόρα" καὶ ἐν Βατράχοις ᾿Δριστοφάνους, σκχευο- 
φόρος " καὶ τὸ ῥῆμα δκευαγωγεῖν, καὶ σχευοφορεῖν" 

καὶ τὸ ἀνασκευάξεσϑαι τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν, καὶ τὸ ἐνε- 
δὀχευάσϑαι τινὰ σχευὴν, καὶ τὸ ἐνσχευάσαι τι πρᾶγ- 
μα καὶ οἵ παρὰ Θουκυδίδῃ ὅμοροί τε τοῖς Σιχύϑαις 80 

15xal ὁμόσχευοι" xci αὐτόσκευος, ὁ αὐτούργός "καὶ 
ἄσκευος, ὁ ψιλός" καὶ ἀκατάσκευος, ὁ εὐτελής. τάχα 
δὲ ἀπὸ τούτων καὶ ἡ σκευοποιία, καὶ ἡ σκευωρία, 
καὶ τὸ ἐσχευοποιημένον πρᾶγμα, ὡς ᾿Ισαῖος ἐν τῷ 
περὶ τοῦ ᾿ἀρχεπόλιδος κλήρου, διαϑηκῶν δὲ τεττά- 86 
ρῶν ὑπ᾿ αὐτῶν ἐσχευοποιημένων" ὁ δὲ αὐτὸς ῥήτωρ 
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iv τῷ πρὸς “Δυσίβιον ἔφη, τοιαῦτα. ̓ μέντον οὕτω. ἐπὶ 
TO τεϑνεῶτι σχευοποιοῦντες. σχευοποιήματα δὲ πε- 
ρίδης iv. τῷ πρὸς -hjuéav' καὶ σχευασίαι δὲ, καὶ 
σκευάσαι, καὶ συσχευασάμενοι τὰ πλείστου ἄξια, * καὶ 16 

σἀσυσχεύαστον, ὡς ὃ Ξενοφῶν: καὶ δκευοποιοί δια- 

σχευασάμενος τὴν οὐσίαν, ὥς φῆσι ̓ “Φημοσϑένης " καὶ 
σκευασάμενοι, ὡς “είναρχος, τὰ ἐκ τῆς οἰκίας" ἀπε- 
σκευασμένος τὰ χρήματα, ἀνασκευασϑῆναι τὴν τράπε-᾿ 
fev, ἐπισκευάσαι τὸ τεῖχος, πομπῆς καὶ πομπείων ἐπι- 

1ὸ σκευαστής. Κρατῖνος δὲ ἐν Πανόπταις, τὸν σχευοφύ- 
λακα ἔοικε σκευωρὸν καλεῖν" τοῦτον δὲ καὶ σκοῖδόν 
τινες ὠνόμαξον, τὸν ἐπὶ τῶν σχευῶν ἐν ταῖς βαρβα- 
ρικαῖς ἀποσχευαῖς᾽" ἕτεροι δὲ οὕτως οἴονται κεκλῆ- 
σϑαι τὸν ἐπὶ τῶν σιτίων. τὸ μέντοι ἥψηται, ἐσκεύα- 

1δσται iv τῷ ἕχτῳ Παιδείας Ξενοφῶν ἔφη, καὶ τὰ ἑφϑὰ 
πάντα us9' ὕδατος τὰ πλεῖστα ἐσκεύασται. “ημο- 
σϑένης ἔφη σκευωρούμενον. 

*"KEOAAAION B. 17 

Περὶ τοῦ ἐν ᾧ τὰ σχεύη κομίξεται καὶ οὗ πι- 
20 πράσχεται. 

"Oro δὲ τὰ σχεύη ἐχομίξετο, σκευοφόριον μὲν 
τοῦτο ᾿ἀριστοφώνης χαλεῖ τὸ ξύλον. Πλάτων δὲ iv 
Zhi καχουμένῳ καὶ τὸ τόξον ἐν παιδιᾷ παρεικάξων 

ἔφη, κεράτινον εἶχον σκευοφόριον καὶ καμπύλον. 
95 ἀλλὰ μὲν καὶ ἀνάφορον κατὰ τὴν τῶν πολλῶν χρῆσιν 

εἴη ἂν ταυτὸν τοῦτο "εἰρημένον ἐν ᾿Αφιστοφάνους 
“Φοινίσσαις, καὶ τὸν ἱμάντα μου ἔχουσι καὶ τἀνάφο- 
θον" ἔτι δὲ σαφέστερον. ἐν Βατράχοις, μεταβαλλόμε- 
νὸς τἀνάφορον ὅτι χεξητιᾷς. τὸν μέντοι σκευοφύρον, 

1 ἀν “Ταξιάρχοις Εὔπολις σκευοφοριώτην παίξων ἐκάλε- 
σεν. Ἴνα δ᾽ ἐπιπράσκετο τὰ σχεύη τῆς ἀγορᾶς, τὸ 18 
μέρος τοῦτο κύχλοι ὠνομάξοντο, ὡς άλεξις ὑποδη- 
λοῦν ἔοικεν ἐν Καλασίριδι, ποῖ δέ μὲ ἄγεις διὰ τῶν 
κύχλων. “σαφέστερον δὲ ἐν τῷ Μαινομένῳ Δίφιλος" 

Pollax. Fol. 1: o 
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«ol προσέτι “τοίνυν ἐσχάραν, καινὸν xddov, 
στρώματα, συνὸν, ἀσκόπηραν, ϑύλακον, 
ὥς που στρατιώτην ἄν τις, ἀλλὰ καὶ κύκλον 
ἐκ τῆς ἀγορᾶς ὀρϑὸν βαδίξειν ὑπολάβοι" 
τοσοῦτός ἐσϑ᾿ ὁ ῥῶπος, ὃν σὺ περιφέρεις. 5 

Καὶ μὴν εἰ γυναικείαν ἀγορὰν, τὸν τόπον οὗ τὰ 
σκεύη τὰ τοιαῦτα πιπράσχουσιν ἐϑέλοις καλεῖν, εὕ- 
ροις ἂν ἐν ταῖς Συναριστώσαις Μενάνδρου τὸ ὄνομα" 

εἴποις δ᾽ ἂν τὴν πρᾶσιν τῶν ἐπίπλων, τὴν ὑπὸ κή- 
Qvxi γιγνομένην, ἣν νῦν ἀπαρτίαν καλοῦσιν, ἀγορὰν 10 
καὶ παμπρασίαν. τοὔνομα δὲ ἡ ἀπαρτία ἐστὶ μὲν Ἰω-. 
νικὸν, ονομασμένων οὕτω παρ᾽ αὐτοῖς τῶν κούφων 

τοδκχευῶν, & ἐστι παραρτήσασϑαι, 1 διανοίᾳ " καὶ τὰ 
ἔπιπλα ὠνομάσϑαι φαμέν. ἀπὸ μέντοι τῶν σχευῶν 
ἤδη καὶ τὸ πρᾶγμα τῆς πράσεως αὐτῶν καὶ τὸν τό- 15 
πον οὕτω κεκλήκασιν, ὥσπερ οἱ JrrwuxOl ἀπὸ τῶν πι- 
πρασχομένων καὶ τὰ χωρία ὠνόμαξον, λέγοντες εἰς 
τοὖψον, καὶ εἰς τὰ μύρα, καὶ εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν, 
καὶ εἰς τὰ ἀνδράποδα. si μέντοι καὶ iv βιβλίῳ τινὶ 
τοὔνομα τὴν ἀπαρτίαν εὑρεῖν ἐθέλοις, ὡς ὑπὲρ τῶν 320 
λεγόντων ἀπολογοῖο, εὑρήσεις ἔν τε τῷ δευτέρῳ τῶν 
“Ἱππώνακτος Ἰάμβων, 

ἀκήρατον δὲ τὴν ἀπαρτίαν ἔχει, 
καὶ παρὰ Θεοφράστῳ δὲ ἐν τῷ δεκάτῳ Νόμων. 

20 "K EGO 44A410N I. 25 

Περὶ δεσπότου οἰκίας. 

Τὸν μὲν οὖν τοῦ παντὸς οἴκου δεσπότην, καὶ 
ναύκληρον, καὶ ἑστιοπάμονα “Ιωριχῶς, καὶ στέγαρχον, 
καὶ στ γανόμον κλητέον" ἐπεὶ καὶ τὸ ἐνοίκιον οὐ 
ψαῦλον μύνον, ἀλλὰ καὶ στεγανόμιον ἔχεις προειρη- 86 
μένον. παίξων δ᾽ εἰ χαὶ σταϑμοῦχον αὐτὸν ἐϑέλοις 
καλεῖν, ἐρεσχελῶν τινα ἢ ἐχπειρώμενος, ὁ δὲ δεινὸς 
ὧν εἰς ὀνομάτων χρῆσιν λαμβάνει τὸ τοῦ ῥήματος, 
ὡς ovx ἂν εἴη δόχιμιον" οὐδὲ σὺ μὲν αὐτὸ πάντῃ 
δόκιμον νομίξοις, οὐ μέντοι οὐδὲ παντελῶς ἀδόκιμον" 35 
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ὅτι δὲ ἐστιν εἰρημένον, εἰ γνωρίξοις, φιλότιμος εἶναι 
δόξεις. εἴρηται τοίνυν ἐν Αἰσχύλου Σιαύφῳ; σὺ δ᾽ ὁ 
σταϑμοῦχος εὐκατιλλώψας ἀϑρεῖ. ᾿Δντιφάνης δὲ b: 
᾿Οβρίμῳ φησὶν, ἂν κελεύῃ μὲ σταϑμοῦχος᾽ ἢ σταῦ- 

5gpo)yog δ᾽ ἔστι τίς; ἀποπνίξεις δέ us καινὴν πρός us 
διάλεκτον λαλῶν, εἰ τέτακτό μοι στεγάρχων. ἀλλὰ 
μὴν τὸ κοινότατον τουτὶ καὶ μᾶλλον τεϑρυλλημένον 
τὸν οἰκοδεσπότην, καὶ τὴν οἰχοδέσποιναν, οὐκ ἀπο- 
δέχομαι μὲν τοὔνομα, ὡς δὲ ἔχεις εἰδέναι, μηνύω 

τοόον ὅτι καὶ ταῦτα ἄμφω εὗρον ἐν Θεανοῦς τῆς 
“Πυϑαγόρου γυναικὸς ἐπιστολῇ πρὸς Τιμαρέταν γρα- 
φείσῃ. ὁ δὲ οἰκοδεσπότης ἔστι καὶ ᾿Αλέξιδος ἐν Τα- 
ραντίνοις. 

*KEGOAAAION ΔΖ. 29 

15 Περὶ σχευῶν ϑυρωροῦ καὶ ὅπως αὐτὰ Ovo- 
μάζξεται. 

Τῶν δὲ σκευῶν εἰ πρῶτα vd περὶ τὰς ϑύρας δη- 
τέον, μοχλοὶ, ὀχλεῖς, καὶ κλεῖδες εἰσὶν, καὶ κληΐδες, 
καὶ βάλανοι, καὶ βαλανάγραι, καὶ κλεῖϑρα, καὶ κλῆ- 

φοϑρα, καὶ ἐπίσπαστρον, καὶ ῥόπτρον" τὸ ydg ἐπι- 
χροῦον τὴν ϑύραν οὕτως ὠνόμαζον" καί που καὶ 
στρόφιγγες, καὶ γιγγλύμοι, καὶ κορῶναι, καὶ κόρακες" 

Ποσιδίππος γοῦν iv Γαλάτῃ φησὶν, κόρακι κρούεϑ᾽ 
ἡ ϑύρα" παρὰ δὲ τοῖς νεωτέροις τούτοις χαὶ ἀντι- 

95u4siüsg εἴρηνται᾽ παρὰ δὲ ᾿Δριστοφάνεν iv Σφηξὶ κα- 
τακλεῖδες, τὰ κατακλείοντα τὰς ϑύρας" παρὰ δὲ Ἧρο- 
δότῳ καὶ ἐπισπαστῆρες᾽ " φησὶ γοῦν ἔν τῷ ς βιβλίῳ, os 

᾿ ἐπιλαβόμενος τῶν ἐπισπαστήρων εἴχετο" iv δὲ τοῖς 
“ημιοπράτοις, καὶ ἐνμόχλια σιδηρᾶ. οἱ μὲν οὖν ἀκρι- 

80 βέστερον ἑρμηνεύειν πειρώμενοι τὰς κλεῖς οἴονται 
προσήχειν λέγειν, ὅτι καὶ παρὰ 4ημοσϑένει ἐπὶ τοῦ 
ἐν τῷ σώματι μέρους εἴρηται, τὴν κλεῖν κατεαγότα. 
«ὁμώνυμον δ᾽ ἐστὶν ἑκάτερον ἑκατέρῳ τοὔνομα, τό τε 
'μέρος τῷ σχεύει καὶ τὸ σκεῦος τῷ μέρει. iv δὲ τῷ 

85 Ἰυσίου πρὸς Φίλιππον ἐπιτροπῆς τὰς κλεῖδας. εὑρή- 
O2 
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Q4wcusv' "παρὰ δὲ ᾿“ριστοφάνει ἐν Αἰἱολοσίχωνι καὶ 
κλευδίον΄. iv μέντοι τοῖς Πλάτωνος τοῦ κωμικοῦ Με- 
τοίκοις, σημεῖα, παρασημεῖα, κλεῖν, παρακλείδιον. oi 
qiv οὖν ϑύραι, καὶ σανίδες... καὶ πεύχες ὀνομάξον- 
αι" ϑύραι δὲ αὐτὸ τὸ χάσμα ἐστὶ τῆς ϑύρας᾽" iv δὲδ 

τοῖς Ζημιοπράτοις γέγραπται ϑύρα διάπριστος, καὶ 
959voe. συνδρομάδες" “ἐν δὲ Κρατίνου Ζιονυσαλεξάν- 

δοῳ εἴρηται, παραστάδας καὶ πρόϑυρα βούλει ποι- 
κίλα. ἡ. δὲ ὀπὴ εἴρηται ἐν Αἰολοσίκωνι ᾿᾿ριστοφά- 
ψους, καὶ δι’ ὀπῆς κἀπὶ τέγους. καὶ ἀπὸ μὲν τῶν τὸ 
μοχλῶν, τὸ μόχλωσον τὴν ϑύραν, iv “Ζημνίαις "Api- ᾿ 
στοφάνους" ἀπὸ δὲ τῶν κλειδῶν, τὸ κλεῖσαι, συγκλεῖ- 

Gm, παραχλεῖσαι, ἐπικλεῖσαι" ἐφ᾽ οὗ καὶ τὸ προσϑεῖ- 
ναι τὴν ϑύραν, χαὶ συναγαγεῖν, καὶ ἐπισπάσασθαι, 

καὶ ἐπιβαλεῖν, καὶ ἐπιφράξαι, καὶ ἐπαγαγεῖν, καὶ κα- 15 
ορταχλῖναι, καὶ ἐπικλῖναι" " ὥσπερ καὶ τῷ ἀνοῖξαι ταυ- 

τόν ἐστι τὸ ἀνακλῖναι, ἀνεῖναι, ἐχπετάσαι, ἀναπετά- 
σαν" παρὰ δὲ τοῖς κωμῳδοῖς τὸ ἀναξυγῶσαι ταυτὸν 
τῷ ἀνοῖξαι. σημαίνει" ὥσπερ τὸ κλεῖσαι, τὸ ἔξπιξυγῶ- 
όαι. καὶ τὸ ξυγώϑοισον δὲ ἐπὶ τοῦ χλεῖσον εἰώθασι 90 
τάττειν. καὶ μὴν xai βαλανῶσαι τὴν ϑύραν “ἐκεῖνοι 
(λέγουσι, καὶ, οὐδεὶς βεβαλάνωκε τὴν ϑύῤαν, ἐν ταῖς 

27 Zavaiów ἔφη “᾿ριστοφάνης. *ó δὲ Θουκυδίδης, στυ- 
φακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλάνου ἔφη κεχρῆσϑαί τινὰ ἐς 
τὸν μοχλόν. τῷ δὲ κλεῖσαι ἶσον καὶ τὸ παχκτοῦν, καὶ 95 
τὸ ἐπιπαχτοῦν τὰς ϑύρας ἐστίν. ὥσπερ τῷ ἀνοίγειν 
ταυτὸν τὸ λύειν, ὡς ἔφη Εὐριπίδης, λῦε πακτὰ δω- 
μάτων" ὡς τοὐναντίον ᾿ἀριστοφάνης, προπύλαια πα- 
χτοῦν" ἢ πάλιν καὶ ἐπιπακτοῦν τὰς θύρας" ἢ ὡς ᾽49- 
χίλοχος πακτῶσαι, τὸ κλεῖσαι. ᾿ς 80 

98 *"*KEOA44A410N E... 
Περὶ τῶν τοῦ πυλωροῦ σκευῶν καὶ ἔργων. 

᾿Επεὶ τῷ πυλωρῷ τὸ καθαίρειν καὶ καταῤῥαίς͵ 

w&üv τὴν οἰκίαν ἀναγκαῖόν ἐστι, τὰ πρόσφορα τούτῳ 
τῶν σκευῶν εἴπωμεν, οἷον. τὸ xOQuuc*. καλεῖται. δὲ 85 
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οὕτω καὶ τὸ σκεῦος, καὶ τὸ κάϑαθμα τὸ κορούμενον. 
τὸ δὲ ῥῆμα κορεῖν Qv λέγοις. καὶ τὸ μὲν σκεῦος καὶ 

ῥῆμα ὑπὸ Εὐπόλιδος εἴρηται ἐν voig Κύλαξι, 
τουτὶ λαβὼν τὸ κόρημα τὴν αὐλὴν κόρει. 

δ᾽ τὸ δὲ κορούμενον iv Σχηνὰς ποτα βανούσαις dp 29 

στυφάνους, 

ὥσπερ ἐν Καλλιππίδῃ, 
"imi τοῦ κορήματος καϑέξομαι χαμαί. ὃ 

εἰ δὲ καὶ καλλύνειν φαίης ἂν τὸ κορεῖν, ἥπου καὶ τὸ 
χόρημα κάλλυντρον. εἰ δὲ καὶ σαίρειν φήσεις τὸν 

Ἰοϑυρωρὸν, τί κωλύει κἀκεῖνο καλεῖν σάρφον ; ἡ χρῆσις 
γὰρ ἀπὸ τῆς ἅλω καὶ ἐπὶ τῆς οἰκία ἄγει τοὔνομα: 
ὥσπερ καὶ μυλήκορον ἄν τις αὐτὸ καλέσειε" καίτοι 
σαφὲς ὅτι τοῦτο τῷ μύλῳ προσήκει" ἀλλ᾽ ὅμως "4p- 
χιίππὸς εἴρηκεν iv Ἰχϑύσι, τὴν ἀγορὰν μυληκόρῳ᾽ 

15 "τὸ δὲ ῥαίνειν, καὶ διαῤῥαίνειν, καὶ καταῤῥαίνειν,80 
χαὶ ψεχάξειν, καὶ ῥανίξειν ἔστιν εἰπεῖν. τὸ δὲ ἀγ- 
γεῖον ᾧ τοῦτο ποιεῖ, κρῶσδον, ὑδρείαν, ὑδρεῖον, 
ἀμφορέα » ἀμφορίσκον, ἀμφορίδιον, κεράμιον, κώϑω- 

, re, στάμνον, κάλπιν, ἄγγος, ἀγγεῖον, ἀγγείδιον, τεῦ- 
90406 κεραμεοῦν, γήϊνον, χυτραῖον, χαλκοῦν. δι᾿ ὧν δὲ 

τὸ ὕδωρ φέρεται, ἀμάραι, ὑδροῤῥόαι, ὀχετοὶ, σωλῆ- 
vég* x«l ὀχετόκρανα δ᾽ ἂν εἴποις τὰς τῶν ὀχετῶν ἀρ- 
χὰς, ὡς ᾿Ὑπερίδης ἐν τῷ περὶ ὀχετοῦ. 

'KEOAAAION sg. 91 

95 Περὶ τῶν δι᾿ ὧν ἐκφέρεται τὸ ὕδωρ ὀνομάτων. 

“1. ὧν δὲ ἐχφέρεται τὸ ὕδωρ, κρουνοί᾽ εἰ δὲ 
καὶ ἐκ φρεάτων, ἢ λάχκων, τὸ ὕδωρ ἀπαντλεῖς, δέοιο 
ἂν οἶμαι σχευῶν, ἀντλητῆρος, ἀντλίας, ἱμονιᾶς, iudv- 
τος, χάλου, σχοινίου, κάδου, τροχαλίας" τάχα δὲ καὶ 

80 χηλωνείου" μέρῃ δὲ τροχαλίας, τονία, τοπίά, ἀξόνια" 

τῷ δὲ προσδεῖ ἁρπάγης. καὶ κρεάγρας, καὶ Avxov 

οὕτω γὰρ ἐχάλο»» σκεύη οἷς τοὺς ἐχπεσόντας τῶν 

κάδων ἐκ τῶν φρεάτων ἀνέσπων" ὅτι γὰρ καὶ κρεά- 
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γραν καλοῦσι τὴν ἁρπάγην, δηλοῖ iv Ἐχκλησιαξούσαις 
᾿Δριστοφάνης λέγων, 

τί δῆτα κρεάγρας τοῖς κάδοις ὠνοίμεϑ᾽ ἄν. 

82  .—*KEOAAAION Z. 

Περὶ τῶν πρὸ τοῦ κοιτῶνος σκευῶν, iv ᾧ καὶ κλι- 5 
νῶν ἰδέαι. 

D uiv οὖν τοῦ κοιτῶνος ἐπὶ ταῖς ϑύραις πα- 

ραπετασμάτων σοι δεῖ, εἴτε ἀπλοῦν εἴη τὸ παρα- 
πέτασμα λευκὸν ἐξ ὀθόνης, εἴτε. καὶ τρίχαπτόν τι 
βαπτὸν, εἴτε πολύχρουν, ἐφ᾽ οὗ ᾿Δριστοφάνης ἂν10 
εἴποι, : 

τὸ παραπέτασμα Κύπριον τὸ ποικίλον. 
ἐν δὲ τῷ κοιτῶνι δεῖ μὲν εἶναι καὶ κλίνην τινὰ, ἢ 
κλινίδιον, ὡς ἐν “υσιστράτῃ ᾿Δριστοφάνης" ἢ κλινά- 
ριον, ὡς ἐν Ζαιταλεῦσιν. ἢ κλινίδα, ὡς ἐν ᾿Οδυσ-15. 

58 σεῦσι Κρατῖνος. "ἐπὶ δὲ τῶν κλινῶν ἀκουστέον, ὅταν 
qi, οἵ 0 ἀλυσκάξουσιν ἐπὶ ταῖς κλινίσιν" οὐ μέντοι 
ἀγνοῶ ὅτι κλινὶς ἐκαλεῖτο. τὸ ἐπὶ τῆς ἁμάξης κατα- 
στρωννύμενον, ὅταν μετίωσι τὰς νύμφας, ἐφ᾽ οὗ χά- 
ὅηται ἡ νύμφη μεταξὺ τοῦ παρύχου τε καὶ τοῦ νυμε 20 
φίου" καλεῖται δὲ τὸ κλινίδιον καὶ χλιντήριον, ὡς 
ἐν Διοναυάγῳ ᾿Δριστοφάνης ἔφη, τί us ὦ πονηρὲ 

84 ἐξορίξεις ὥσπερ κλιντήριον. *u£gg δὲ κλίνης, καὶ ἐνή- 
λατα, καὶ imixAwrQov: τὸ μέντοι ἐπίκλιντρον ὑπὸ 
᾿Αριστοφάνους εἰρημένον. Σοφοκλῆς δ᾽ ἐν ᾿Ιχνευταῖς 95 
Σατύροις ἔφη, ἐνήλατα ξύλα τρίγομφα διατορεῦσαί 
Gs δεῖται. εἴδη δὲ κλίνης, ἀργυρόπους, παράπυξος, ὡς 

ἐν τῷ Ζιονυσαλεξάνδρῳ Κρατίνου, κλίνην τε παρά- 
πυξον" xci ἀμφίχολλος, οὕτω γὰρ τὴν κατακεκολλη-. 
μένην ὠνόμασεν ἐν ταῖς “Ἑορταῖς Πλάτων, 80 

ἔπειτα κλίνην ἀμφίκολλον πυξίνην. 
835" σὺ δ᾽ ἂν καὶ ἐλεφαντίνην εἴποις, καὶ χελώνης, καὶ 

δὀφενδάμνου, καὶ σφενδαμνίνην᾽ ᾿φριστοφάνης γὰρ ἐν 
᾿ἀχαρνεῦσιν εἴρηκε σφενδάμνινοι" ἀλλὰ καὶ σκίμπους 
τῶν ἔνδον σκευῶν, ὃς καὶ ἀσκάντης ἐστὶν εἰρημένος, 85 
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καὶ σκιμπόδιον᾽ iv δὲ vj Κρίτωνος Μεσσηνίᾳ καὶ 
τῷ “Ρίνϑωνος “Τηλέφῳ " κράββατον Ww ospita 
γουσιν" ἐγὼ δὲ ovx ἐντετύχημια τοῖς δράμασι. 
γὰρ ἀδοξοτέρων ἡ χαμεύνη, καὶ τὸ pasen ἐν 

5yoóv τῷ Σατυρικῷ Σχίρωνι Εὐριπίδης φησὶ, 
σχεδὸν χαμεύνη σύμμετρος Κορινϑίας ὁ 

. παιδὸς, χνεφράλου δ᾽ οὐχ ὑπερτείνεις πόδα. 
*iv δὲ τοῖς “Τημιοπράτοις πέπραται, ᾿Ζλκιβιάδου χα-86 
μεύνη παράκολλος, καὶ κλίνη ἀμφικνέφαλος" καὶ μὴν 

τοτό γε τῇ κλίνῃ, ἢ τῷ σκίμποδε ἐντεταμένον, ὡς φέρειν 
τὰ τυλεῖα, σπαρτία, σπάρτα, τόνος, κειρία" τάχα δὲ 
καὶ σχοῖνος; καὶ σχοινία, καὶ κάλοι" ὧν ἐπὶ τὰ ἄλλα 
κοινῇ κειρία ἐστὶν ἐν "Ορνισὶν ᾿Δριστοφάνους, παρα- 
δηλοῦντος αὐτοῦ καὶ τὰ σπάρτα, ὅταν φῇ, 

15. Ἐσπάρτην γὰρ ἂν ϑείμην vj uj πόλει, 37 
οὐδ᾽ ἂν χαμεύνην πάνυ ys πειρίαν ἔχων. 

ὃ δὲ τόνος iv τῇ “υσιστράτῃ" καὶ Θουκυδίδης μὲν 
φησιν, ἐκ κλινῶν Toig σπάρτοις ru qx ̂ii Q.- 
λιππίδης δὲ iv Δακιάδαις, r 

20 κράτιστόν ἐστι τοῦτον ἐκτεμεῖν, γύναι, 
τὸν δίφρον" ἄχρηστα παντελῶς οὕτως ἔχει 
τὰ ὅπάρτα, ἕτερον δὲ χαινὸν ἐμβαλεῖν (αὐτῷ) 

τόνον. 

*"K EO 44 410N.H. 38 
| Ἠερὶ τῶν ταῖς xAiveig ἑπόντων. 

35 Ἐπέσθῶ δὲ τῇ κλίνῃ, τυλεῖα, χνέφαλα, δάπιδες, 
τάπητες, ἀμφιτάπητες" Αίφιλος γοῦν φησιν ἐν Κι- 

ϑαρφῳδῷ, ἐξανίσταμαι τὸν ἀμφιτάπητα συστορέσας. 
aa ᾿Αλκιβιάδου δὲ ἀμφιτάπης τις πέπραται. καὶ Ὁμή- 
ρου δὲ τὴν αἰγίδα ἀμφιδάσειαν εἰπόντος; ἔστι καὶ τὴν 

80 ἀμφίμιτον στρωμνὴν ἀμφιδάσειαν καλεῖν. πρὸς δὲ 
τούτοις ἑπέσϑω προσχεφάλαια πτιλωτὰ, προσχεφάλαια 
ὑπαυχένια. εἴποις δ᾽ ἂν οἶμαι καὶ χνοῦν, καὶ μνοῦν, 

| ἐπὶ τῶν μαλακῶν; ᾿᾿ριστοφάνους aéreas μὲν ἐν 
Βαβυλωνίοις, εἰς ἄχυρα xe χνοῦν. *iv δὲ «αναΐσι; 89 
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τῶν χειρῶν ἔργα. μνοῦς ἐστίν. “τὰ “μὲν οὖν τυλεῖα 
χαὶ τὰ κνέφαλα. οὐ μόνον παρὰ τοῖς κωμῳδοῖς 
ἐστιν, ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Φημιοπράτοις πέπραται κυέ- 

οφαλον, καινὸν καὶ ᾿κνέφαλον παλαιόν. καὶ τύλη δὲ 
παρ Εὐπόλιδί ἐστιν. ἰάξοντι. ἐν τοῖς Κόλαξι" καὶ πα-5 
ρὰ Σοφοκλεῖ ἐν τῷ Ἰοκλεῖ λέγοντι, ἀλλὰ καὶ λινοῤ- 
ῥδαφῇ τυλεῖα" ὧν καὶ τοὺς τεχνίτας ἔοικεν “Ὑπερίδης 
iv τῷ ὑπὲρ μίκας ὀνομάξειν εἰπὼν, ἐμισϑώσατο Tv- 

40 λυφάντας. "iv δὲ ᾿ἀμφιαράῳ ᾿Δριστοφάνους κνέφα- 
λον ἅμα καὶ προσκεφάλαιον τῶν λινῶν᾽ δηλονότι ὡς 10 
καὶ σκυτίνων καὶ ἐρέων γιγνομένων" ὡς καὶ ἐν τοῖς - 
᾿Δλκιβιάδου πέπραται. προσχεφάλαιον σχύτινον, καὶ 
ἐρεοῦν, καὶ λινοῦν. “ἐν δὲ τῷ ᾿φἀντιφάνους Φάωνι. 
καὶ κατὰ τὴν κοινὴν χρῆσιν ἔστιν εὑρεῖν, τὰς τύλας, 
στρώματα, κλίνας" ὥσπερ καὶ παρὰ Σαπφοῖ. οὐ μὴν15 
φαῦλον τετηρηκέναι ὅτι τὸ ναυτικὸν ὑπηρέσιὸν ἰδίως 
ἐν ταῖς “Φραις. Κρατῖνος προσκεφάλαιον τοῦτο μὴ 

41 καλεῖσϑαι νομιζόντων, ἀλλὰ ὑπηρέσιον. μόνον. “ἡ 
μέντοι καλουμένη λυχνὶς, ἀνθήλῃη ἐκαλεῖτο" εἰ δὲ καὶ 
τὸ κνέφαλον μὴ ἐπὶ τοῦ τυλείου. τις ἀκοὕὔειν. βούλοι- 90 
το, ὥσπερ ἡ πολλὴ χρῆσις ἔχει, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ ἐμβαλ- 
λομένου πληρώματος, 0 γνάφαλον καλοῦσι, πρόσχρή- 
Gira, τῷ ῥηϑέντι iv Πανταλέοντι Θεοπόμπου, εἰ καὶ 
ἀμφισβητεῖται τὸ δρᾶμα" προειπῶν γὰρ ὁ ποιητὴς, 
ὥνητο δέῤμα τοῦ ϑηρὸς, ἐπήγαγε, δάψαᾶς ὅλον σά- 95 
ξαι κνεφάλῳ. ἔστι δὲ εἰπεῖν, ἁπαλὴ στρωμνὴ, καὶ μα- 

49 λακὴ, καὶ βαϑεῖα. "τὰ δὲ στρώματα, ἐπιβλήματα, πε- 
ριβόλαια, ἐφεστρίδες, χλαῖναι, τάπιδες, ξυστίδες " τά- 
χα δὲ καὶ περιστρώματα᾽ εἴρηται γὰρ παρά τε Φιλί- 
ὅτου iv τῇ ἕἔχτῃ, καὶ ἐν τῇ Σιμύλου «Μεγαρικῇ" καὶ 80 
ἐπαινῶν δ᾽ ἂν εἴποις ,. στρωμνὴ λεπτὴ, εὐυφὴς, εὐή- 
τρίος, ὑγρὰ, περιῤῥέουσα, στιλπνὴ, στίλβουσα, εὔχρως, 

ἀνθοῦσα, εὐανϑὴς, πολυανϑὴς, ποικίλη, παμποίκιλος, 
πολύμορφος, πορφυρᾶ, ἁλουργὶς, ἁλιπόρφυρος, πρα- 
Gsiog, ὑσγινοβαφὴς, ἰδειδὴς, κροκοειδὴς, κόκκῳ ἀν- 85 

ϑοῦσα, χοχκοβαφὴς, ὀρφνίνη, ἐπιπόρφυρος, περιπόρ- 
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φυρος, παραπόρφυρος, πορφυρομεγήφ᾽ ans κατὰ 43 
Ξενοφῶντα, ὁλοπόρφυρος, ἐπίχρυσος, χρυσοειδὴς, ὁ 
χρυσοβαφὴς, χρυσόπαστος, ξῶα. ἐνύφαντο, ἄνϑη ive 
πεποίχιλτο, ϑηρία ἐνεγέγραπτο, ἄστρα ἐνήστραπτο. 

δχαὶ μὴν τοῖς μὲν οἰχέταις ἐν κοιτῶνι, ἢ προκοιτῶνι, 
ἢ πρὸ προκοιτῶνος ἀναγχαῖα σχεύη, χαμεύνια, καὶ 
ψίαϑοι, καὶ φορμοὶ, καὶ σάμαξ' ἔστι δὲ ὁ σάμαξ, 
ῥδὴὺψ καλάμου τοῦ καλουμένου σάχτου. μάλιστα δὲ 
ἐπὶ στρατιᾶς τούτῳ ἐχρῶντο, ὡς Χιωνίδης ἐν Ἥρωσι, 

10 πολλοὺς ἐγώδα κοὐ κατὰ σὲ νεανίας 
φρουροῦντας ἀτεχνῶς κὠν σάμακι κοιμωμένους. 

*KEOAAAION 8. 44 

Περὶ τῶν εἰς ἀπύπατον ἀναγκαίων. 

Τοῖς δὲ δεσπόταις, τῷ μὲν ἀνδρὶ xai λάσανα | 
15 ἀναγκαῖα, καὶ ἀμὶς, ἣν καὶ Σοφοκλῆς ἐν Πανδώρᾳ 
ἐνουρήϑραν καλεῖ, καὶ Αἰσχύλος οὐράνην. ὅτι δὲ οὐ 
μόνον ἐπὶ τοῦ ἀκινήτου ἀποπάτου τὰ λάσανα ὀνομα-. 
στέον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ τιϑεμένου καὶ ἀναιρουμένου, 
μαρτυροῦσιν ᾿Δριστοφάνης μὲν iv Προαγῶνι εἰπὼν, 

90 οἵ μοι τάλας᾽ τί μου στρέφει τὴν γαστέρα; 
βάλ᾽ ἐς κόρακας" πόϑεν ἂν λάσανα γένοιτό μοι; 

Ἐξὶ δὲ τοῦτο ἀμφίβαλον, ἀλλὰ Φερεκράτης ἐν τοῖς 45 
Κραπατάλλοις, πρὸς τῇ κεφαλῇ, μὸν λάσανα κατα- 
δεὶς πέρδεται. καὶ δίφρον δ᾽ ἂν εἴποις τὰ λάσανα 

25 εὐφημότερον, καὶ διφρίσχον" τῇ δὲ ΜΝ σχαφίον, 
ὡς ἐν «ὐτολύκῳ Εὔπολις, 

τί δῆτ᾽ ἂν, εἰ μὴ τὸ σκχαφίον αὐτῇ παρῆν; 
ἄμφω δὲ παράλληλα ἔν Πολυείδῳ ᾿Δφιστοφάνης, 
pee ξενύλλ᾽ ἤτησεν" οὐ ydg ἦν ἀμίς. 

. $0 *KEOAA4AION I 46 
Περὶ τῶν. iv τῷ νίπτεσϑαι σκευῶν. 

eel "Etovaórávr( δὲ ἐξ ὕπνου τὸ πρόσωπον ἀπονί- 
πτεόϑαι δέον" ὁ παῖς πρόχουν τινα ἔχων προσοίσει, 
νεαροῦ τοῦ ὕδατος ἐπιχέων κατὰ λέβητος, ἢ λουτη- 
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ρίου τινός" ἐπεὶ καὶ τοῦτο τοὔνομα ἐπὶ uiv τῶν Aov- 
τρῶν ὡς «Αἰσχύλος εἴρηκεν. ἐπὶ δὲ τῶν νῦν λουτή- 
ρῶν ᾿Ζναξίλας ἐν “ουτροποιῷ, 

ἐν τοῖς βαλανείοις οὐ τίϑεται λουτήρια. 

Ἐπὶ δὲ τῶν παρὰ τοῖς ἰατροῖς ἐκλουτρῶν ὀνομαζομέεδ 
νῶν ᾿Αἀντιφάνης ἐν Τραυματίᾳ,. : 

κατεσκευασμένος 
λαμπρότατον ἰατρεῖον ἐν χαλκοῖς πάνυ 
λουτηρίοισιν, ἐξαλίπτροις, κυλικίσιν, 
Σικύαισιν, ὑποϑέτοισι. 10 

οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐν τοῖς Ζημιοπράτοις εὑρίάχομεν 
λουτήριον, καὶ ὑπόστατον. 

47 "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IA. 

Περὶ τῶν τῷ κοιτῶνι παρακειμένων. 

Κείσϑωσαν δὲ ἐν τῷ κοιτῶνι, ϑρύνοι,. κλεισμοὶ, 15. 

δίφροι, διφρίσκοι" οὕτω ydo ἐν Νεφέλαις ᾿ἀριστοφά- 
νῆς ἐπὶ τοῦ ἁρματίου δίφρου δίφροι ὀκλαδίαι, ὃδί- 
qoo. διωχεῖς, ἐν Φερεκράτους "4ya90oig εἰρημένοε, 
οἱονεὶ oí δύο ὀχοῦντες" δίφροι Θετταλοὶ, ὡς ἐν «4ὑ- 
τολύκῳ Εὐπόλιδος, δίφρος Θετταλικὸς τετράπους" 90 
ϑράνοι, ϑρανία, ϑρανίδια ἐν Νήσοις ᾿Δριστοφάνους" 

ἀδβάϑρα, βαϑράδια, ὡς ἐν Ταγηνισταῖς" " σκολύϑρια, 
ἅπερ ἐστὶ μικροὶ τρίποδες Θετταλικοὶ δίφροι" τὸ δὲ ὁ 
ὄνομα καὶ iv Εὐθυδήμῳ Πλάτωνος. καὶ oí ϑράνοι 
δὲ δίφροι ἂν εἶναι Óoxoitv, εἰπόντος ἐν Πλούτῳ ᾿άρι- 95 
οτοφάνους, 

ἀντὶ δὲ ϑράνου στάμνου χεφαλὴν κατεαγότος, 
ἀντὶ δὲ μάκτρας 

πιϑώκνης πλευρὰν ἐῤῥωγυῖαν. 

Καὶ ϑρανίον δὲ ὑποκορφισάμενος ἂν εἴποις" Mui. 
φάνης γοῦν τῷ ὀνόματι ἐπὶ πατταλίου κέχρηται àv90 
τοῖς Βατράχοις, περὶ τοῦ δεῖν ἀπάγξασθαι λέγων, 

A9uía μὲν γάρ ἐστιν ἀπὸ κάλω καὶ ϑρανίου. *xairot 
ut οὐ λέληθεν ὅτι ϑρανίον καὶ ἄλλως ξυλήφιόν τί 
inv: ἐπεὶ καὶ ϑράνους ἐκάλουν καὶ τὰ ξύλα τὰ κα- 

M———— o as t 
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τακλείοντα τοὺς πλινϑίνους τοίχους. παρακεῖσϑαι δέ 
σοι χρὴ βλαύτας, βλαυτία, ὑποδήματα. καίτοι καὶ 
σανδάλια ἄν τις εἴποι, καὶ διάβαϑρα. καὶ τὰ μὲν εἴ- 
δὴ τῶν ὑποδημάτων προείρηται, τά τε ἀνδρεῖα καὶ 

στὰ γυναιχεῖα' προσθετέον δὲ ὅτι Θεόπομπος ὃ χω- 
μικὸς ἐν Παμφίλῃ καὶ σανδάλια εἴρηκεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ γυ- 
ναικός. "Μένανδρος δὲ ἐν Μισογύνῃ, καὶ σανδαλο- 50 
ϑήχας" οἵ δὲ ὑπεῖναι δεῖ πόδια, πίλους, καὶ πέλυτρα' 
οὕτω γὰρ Σοφοκλῆς τὰ πόδια καλεῖ. τοὺς δὲ περὶ 

τοτοῖς ποσὶ πίλους οὐ Πλάτων μόνον iv Συμποσίῳ φή- 
σας, ἐνειλιγμένων τοὺς πόδας εἰς πίλους καὶ ἀρνα- 
κίδας, ἀλλὰ καὶ Κρατῖνος ἐν Μαλθακοῖς, λευκοὺς 
ὑπὸ ποσὶν ἔχων πίλους. ἔξεστι δὲ εἰπεῖν καὶ πλεκ- 
τοὺς πίλους" καὶ ἐπὶ τῶν ὀνομαζομένων οὐδώνων 

15zíAovg τριμίτους, “υσίππου εἰπόντος iv Βάχχαις, ἀλ- 
λὰ τρίμιτός ἐστι πλεκτός. 

*KEO 44A10N 18. 51 

Περὶ ὀχημάτων καὶ τῶν μερῶν αὐτοῦ. 

Τὰ δὲ τῆς ἐσθήσεως εἴδη προειρηκὼς, οὐκ ἂν δέοι 
Ξ0μοι ἐνταῦϑα πολυλογεῖν" οὐ τοίνυν οὐδὲ δακτυλίους, 

καὶ σφραγῖδας, καὶ σφραγίδια χρὴ νῦν ἐπιλέγειν, 
ἀλλ᾽ εἰ uiv αἰωρήσει τῇ δι ὀχημάτων χρῷτό τις περὶ 
τὴν ἕω, ϑέρους ὄντος, πρινὴ τὸν ἥλιον περιφλέγειν, 
τὰ εἴδη τῶν ὀχημάτων ἰστέον, εἴτε ἅρματα, εἴτε 

ΞΞοὔχους, εἴτε ἁμάξας, εἴτε λαμπήνας αὐτὰ προσήκει κα- 
Asv' *fgr, δὲ τοὔνομα ἡ λαμπήνη iv τῇ Xogo-52 
'κλέους Ναυσιχάᾳ, καὶ iv τοῖς Μενάνδρου “Ἅλιεῦσιν" 
ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν τῶν ὀχημάτων σχευοφόρα ἂν εἴη, 
τὰ δὲ ἐνθρύνια, τὰ δὲ εἰς τὸ κατακλῖναι ἐνεύναια, τὰ 

᾿βοδὲ κατάστεγα, καὶ στεγαστὰ, καὶ καμάραι" οὕτω γὰρ 
.. ὠνόμασεν Ἡρόδοτος" καὶ Ξενοφῶν δὲ ἐν τῇ Παιδείᾳ 

τὸ ἐστεγασμένον μέρος τῆς ἁμάξης ὑποσημαίνων ἔφη, 
“καὶ κατέκλιναν καὶ κατεκάλυψαν τὴν σκηνήν" καὶ τὰ 
μὲν τετράχυχλα, τὰ δὲ δίκυκλα" "καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ ξ5 

835 μερῶν ἐπιλέγειν, οἷον σῶστρα, ἐπίσωατρα, ἀψῖδας, 
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πλήμνας, κνήμας, παδαξόνια, κερχίδας, παρακύκλους, 
παράκυχλα, ἄξονας, ἀξόνια, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα τοιαῦτα 
ἄλλα, περὶ τούτων χαϑέχαστον προείρηται" μηνύειν 

δὲ ὅτι ξεῦγος πᾶν ἂν καλοῖτο τὸ ἐξευγμένον, καὶ εἰ 
τριῶν ὑποξυγίων, ἢ καὶ τεττάρων εἴη" λέγοιτο δ᾽ ἂν, 5 
ξευγη ὀνικὰ, καὶ ξεύγῃ ἡμιονικά᾽ καί zov καὶ ἱπαι- 
κά" καὶ μονίππῳ δ᾽ ἄν τις χρῷτο ἀνδρειοτέρᾳ κινή- 
ὅει ἐπινεάξων. ἀλλὰ τοῖς μὲν ὀχήμασι ταπήτων δεῖ, 
ἢ ἀμφιταπήτων, ἢ προσκεφαλαίων, ἢ στρωμάτων" ὡς 
καὶ τοῖς ἡνιόχοις, κέντρων, μαστίγων μυώπων, ἔγκεν- 10 

δάτρίδων" "καὶ γὰρ τὰς ἐγκεντρίδας ἐπὶ τῇ τῶν ὑπο- 
ζυγίων χρήσει Πλάτων ὁ κωμικὸς ἐν Ἑορταῖς, εἴρη- 
κεν" ἐπὶ δὲ τοῖς μονίπποις δέοιτο ἄν τις ἔχειν σά- 

γην, ἔποχον, ἔφιππον, κημοὺς, φιμοὺς, ψαλία, χαλυ- 
voDg, πνιγέας" καὶ γὰρ τὸν πνιγέα ἐπὶ ἵππου Agi-15 
στοφάνης ἐν ᾿δναγύρῳ λέγει" φάλαρα, παρώπια, dv- ᾿ 
ϑήλια". καὶ ἐγχεντρίδας δὲ τοῖς ποσὶ κατὰ τὰς πτέρ- 
νας οἱ ἱππεύοντες περιεδοῦντο, Φερεχράτης εἴρηκεν 
iv ΖΙουλοδιδασκάλῳ" παρὰ δὲ Κράτητι ἐν ταῖς Τολ- 
μαῖς καὶ ἀστραγαλωτή τις μάστιξ ὠνόμαστα. ὁ 90 

- 65 *KEODAAAION ID. 
Περὶ ἱππικῶν σκευῶν. 

Τῶν δὲ ἱππικῶν σκευῶν, ψήχτρα, σωρακὶς, ἡνία, 
φορβεῖα, χεχρύφαλος, δυτὴρ, ῥυταγωγεὺς. ἀγωγεύς. 
ὁ γοῦν :Στράττις iv Χρυσίππῳ λέγει, πρόσαγε τὸν 35 
πῶλον ἀτρέμα, προσλαβὼν τὸν ἀγωγέα βραχύτερον" 
οὐχ ὁρᾷς ὅτι ἄβολός ἐστι; τὴν δὲ ψήχτραν οὐ μόνον 
᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Δναγύρῳ εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ Σοφο- 
κλῆς ἐν Οἰνομάῳ, διὰ ψήκτρας ds ὁρῶ ξανϑὴν κα- 

56ϑαίροντα ἵππον αὐχμηρᾶς τριχός. "ὁ μέντοι Πλάτωνϑο 
ὁ κωμικὸς ἐν Κλεοφῶντι μαράγναν τὴν μάστιγα 
ὠνόμασεν. ἐκαλοῦντο δὲ τινες καὶ αὐλωτοὶ φιμοὶ, 
διὰ τὸ κώδωνας ἔχειν προσηρτημένους, οἷς ἐγχρεμετί- 
ζοντες οἱ ἵπποι ἦχον ἐποίουν προσόμοιον αὐλῷ. καὶ 
ὅπάϑην μὲν, καὶ χιλωτῆρα, καὶ στύμια, καὶ ὑποστό- 86 
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μια, καὶ στομίδας, καὶ ἐχίνους, καὶ τροχοὺς, καὶ δα- 
χτυλίους, καὶ σχληροὺς καὶ μαλακοὺς χαλινοὺς ἔχεις 
ἐν τοῖς ἱππικοῖς" στόμια δὲ πριονωτὰ ἔφη iv ᾿άνα- 

γύρῳ ᾿ΑΔριστοφάνης. 

eL *KEGOAAAION IA. 57 

Περὶ βιβλίων καὶ τῶν αὐτὰ γράφειν σχευῶν. 

Ei δὲ καὶ ἀπὸ τῆς αἰωρήσεως, ἢ καὶ ἀπό τινος 
περιπάτου iv στοᾷ, ἢ δρόμῳ, ἢ ἄλσει γενόμενος, ἐπὶ 
᾿τὴν πρὸς τὰ βιβλία συνουσίαν τις τράποιτο, ὥρα 

Ιοαὐτῷ ἔχειν βιβλία, χάρτας, πέλλας, διφϑέρας, γραμ- 
ματεῖα, γραμματίδια, δέλτους, δελτία' ὡς ἔστιν εἰ- 
πεῖν, γραμματίδιον δίϑυρον, ἢ τρίπτυχον, ἢ καὶ 
πλειόνων πτυχῶν" ἢ xa9' Ὅμηρον, πίνακα πτυκτόν" 
Ἀ χαὶ ᾿Δριστοφάνης δὲ iv Θεσμοφοριαξούσαις ἔφη, 58 

15 πινάκων ἕξεστῶν δέλτοι 
δέξασθε σμίλης δλκοὺς, 
χήρυκας ἐμῶν μόχϑων. 

καὶ πινακίδας δ᾽ ἂν εὕροις ἐν ταῖς Φιλυλλίου Πόλε- 
σι" λέγει γέ τοι δωρίξων ἐς τὰς πινακίδας διαμπε- 

Ξορέως, ὅτι xv λέγοι τὰ γράμματα ἑρμηνεύς. ὁ δὲ 
ἐνὼν τῇ πινακχίδι κηρὸς, ἢ μάλϑη, ἢ μάλϑθα. Ἡρόδο- 
τὸς μὲν γὰρ κηρὸν εἴρηκε᾽ Κρατῖνος δὲ iv τῇ Πυτί- 
vy μάλϑην ἔφη. “᾿Φριστοφάνης δὲ iv τῷ Γηρυτάδῃ" 59 
τὴν μάλθαν ἐκ τῶν γραμματείων ἤσϑιον. 

2500 μὴν ἀγνοητέον ὅτι τὸν ἐπιτήδειον εἰς τὸ καταση- 
᾿ μαίνεσθαι κηρὸν οἵ παλαιοὶ ῥύπον ὠνόμαξον, καὶ 

ῥύπους, ὡς iv “υσιστράτῃ ᾿Δριστοφάνης, 
καὶ μηδὲν οὕτως 
εὖ σεσημάνϑαι τὸ μὴ οὐχὶ τοὺς ῥύπους ἀνα-. 

σπάσαι, 

dosi δὲ παιδὲ δέοι ἂν προσεῖναι, γραφεῖον, παραγρα- 
φίδα, καλαμίδα, πύξίον" εἴρηται μὲν γὰρ καὶ ἐπὶ ἕω- 
γράφου τοὔνομα iv ᾿ἀναξανδρίδου Ζωγράφοις ἢ 
Τεωγράφοις, ἑχατέρως γὰρ ἐπιγράφεται. τὸ δρᾶμα, 
πυξίον “λαβὼν κάϑου" "οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ εἰς ταύ: 60 
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τὴν αὐτὸ τὴν χρῆσιν τὴν ἐπὶ τῷ γράφειν ὑφ᾽ ἡμῶν 
ἄγεσϑαι, ἐπεὶ καὶ ᾿Αριστοψάνης οὕτω κέχρηται. προσ- 
τιϑέντων δὲ τοῖς εἰρημένοις, μέλαν, μελανοδόχον, 
καλάμους" εἰ δὲ καὶ τὸ ἀναλογεῖον ἐθέλοις. προσονο-- 
μάξειν ἐπὶ τοῦ vois βιβλίοις ὑποκειδομένου, παρ' οὐ- 5 
δενὶ τῶν κεκριμένων εὗρον. ᾿άϑήνῃσι δὲ ἦν ὑπὲρ 
ὑδρείου τινὸς, οὗ τὸ ὕδωρ ἐπεξεχεῖτο, ποίημα, καὶ 
ἀνάϑημα Διογένους, ὃ καὶ “]Ἰιογένειον ἀναλογεῖον 
ἐχαλεῖτο" παριὶ μέντοι Ἐρατοσϑένει ἐν τοῖς περὶ χω- 
μῳδίας, ὡς ἔχοιμέν τινα τοῦ ὀνόματος τοῦδε ἀποστρο-10 

φὴν, εὕροις ἂν τοὔνομα ἐπὶ τοῦ Gxsvovg τοῦ τοῖς. 
βιβλίοις χρησίμου. ᾿ 

*KEOAAAION IE. 

Περὶ δικαστικῶν σκευῶν. 

Δικάξειν μὲν οὖν ὁπότε δέοι, σχεύη ἂν εἴη δι-15 
καστικὰ, κλεψύδρα, καὶ προχοΐδιον, καὶ δίσκοι, καὶ 
ψῆφοι, καὶ ἡλίσκος, ἐπικρούειν τὴν κλεψύδραν" τὸν 
γὰρ ἧλον, καὶ ἡλίσκον iv Ἥρωσιν ᾿Δριστοφάνης «t 
κληκεν. οὕτω γὰρ τὰ ᾿Αἀττικὰ, κημοὺὶ, καὶ καδίόσκοι, 
καὶ ἐχῖνοι. κιβώτια δὲ ἴσως γραμματοφόρα καὶ γραμ- 90 
ματεῖα, καὶ κάλαμοι γραφεῖς, καὶ κληρωτήριον". εἰ 
γὰρ καὶ ἐπὶ τοῦ τόπου ἔοικεν εἰρῆσϑαι τοὔνομα iv 
τῷ Γήρᾳ ᾿Δἀριστοφάνους, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγγείου 
ἂν ἐναρμόσειεν. 

*KEODAAAION 25 

Περὶ τῶν iv τῷ γυμνασίῳ Gxtvàv. 

"Emi δὲ γυμνάσιον ἐντεῦϑεν τραπομένων, λήκυ- 
$oc ἐλαιηρά τις ἔστω" ἢ καὶ ληκύϑιον, καὶ στελγί- 
δὲς΄ καὶ ξυστίδας δ᾽ αὐτὰς ἄν τις εἴποι" ἔν τε γὰρ 
ταῖς Ἐπιχάρμου Νήσοις εὕρηται τοὔνομα καὶ zíqu-30 
λύς zov ἐν Κιϑαρῳδῷ ἀνδρὶ που εἴρηκεν" λήκυϑον, 
ξύστιν ἔχεις, ἐγὼ δὲ καὶ ξύστραν᾽ καὶ αὐτοληκύϑους 
δέ τινας Δημοσθένης ἐν τῷ κατὰ Κόνωνος ὀνομάζει" 
oUg σαφέστερον ἄν τις iv τῷ ᾿Αντιφάνους ᾿Αϑάμαντι 
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κεκλῆσθαι λέγοι εἰπόντος, χλαμύδα καὶ λόγχην ἔχων, 
ὄφφοιοιβοι, ξηρὸς, αὐτολήκυϑος. 

*KEOQAAAION IZ. 63 

| Περὶ τῶν iv τῷ βαλανείῳ σκευῶν. 

5 ΚΚΚαὶ μέντοι τῶν μὲν ἐν αὐτῷ τῷ βαλανείῳ σκευῶν 
ὀνόματα, ἀσάμινϑος, πύελος, κρουνὸς, ἀρύταινα, ἀρύ- 
βαλλος, κατάχυτλον, ᾿Αριστοφάνους μὲν εἰπόντος, βα- 
λανεὺς δ᾽ ὠϑεῖ ταῖς ἀρυταίναις " καὶ αὖ πάλιν, 

εἶτα κατασπένδειν κατὰ τῆς κεφαλῆς ἀρυβάλλῳ. 
10 Εὐπόλιδος δὲ ἐν Χρυσῷ γένει, 

ἀλλ ὦ φίλε Ζεῦ κατάχυτλον τὴν Qiv ἔχεις. 
πύελον δὲ ὁμοίως ἐν Ταξιάρχοις, 

ὅστις πύελον ἥχεις ἔχων καὶ χαλκίον 
ὥσπερ λεχῶ στρατιῶτις ἐξ Ἰωνίας. 

15 καὶ γὰρ τὸ χαλκίον ἕν τι τῶν λουτρῶν, ὥσπερ καὶ 

᾿ λέβης, καὶ τρίπους, ὁ ἐμπυριβήτης. " ἀσάμινϑον δὲ 64 
“Ὅμηρος, 

ἔς δ᾽ ἀσαμίνϑους βάντες ἐὐξέστας λούσαντο. 
καίτοι ἔν γε τοῖς Κρατίνου Ἥρωσι τὴν ἀσάμινϑον, 

φοχιβωτὸν νοοῦσιν, ἔνιοι δὲ ἔχπωμα. τῶν δὲ γυμνα- 
σίοις προσηκόντων σκευῶν xal σάκτας ἐστὶ καὶ μάρ- 
όιππος, καὶ σάκκορ, καὶ κυνοῦχος, ὑποδέξασϑαι τὰ 
ἱμάτια" καί που καὶ συρία, καὶ σύρα ἡ j ἄκναπτος, καὶ 
χόνεως σπυρὶς, καὶ ἁλτῆρες, καὶ τροχοὶ, καὶ δίσκοι, 

95xul ἀποτομάδες. καὶ ὠμόλινον οὐ Κρατίνου. μόνον 
εἰπόντος τὸ ὠμόλινον, ἀλλὰ καὶ «Αἰσχύλου iv Προμη- 
Oz Πυρκαεῖ, λίνα δὲ, πίσσα, καὶ ὠμολίνου μαχροὶ 
τόνοι. 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IH. 65 

80 Περὶ τῶν ἐν τῷ σπένδειν. 

Εἰσελϑόντι δὲ μετὰ γυμνάσιον, εἰ καὶ πρὸ τοῦ 
πιεῖν, ϑυτέον τε καὶ σπειστέον, ϑυμιατήριον ἄν τις 
60L προσκομίξοι" τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐσχάριον, οἶμαι, κα- 
λεῖται, ὥς που ἀμέλει ὁ μείξων βωμὸς, ἐσχάρα" καί 
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που καὶ Gzxovüsiov, ᾧ τὸν οἶνον ἐπισπένδεις " καὶ λοι- 
βεῖον, ᾧ τοὔλαιον" καὶ σφαγεῖον, εἰ ϑύεις, ὃ ὑφέξει 
τις τῷ τῶν ἱερείων αἵματι" καὶ κανοῦν δὲ ἀναγκαῖον 
ὑπεῖναι, καὶ χέρνιβας καὶ χερνίβιον, εἰπόντος Avvi- 
φάνους ἐν Βουσίριδι, καὶ τὸ χερνίβιον πρῶτον ἡ zou-5 
πὴ δαφής. 

66 "KEGOAAAION IO. 

Περὶ τῶν ἐν oig ϑερμαίνεται τὸ (co καὶ ἔτι ἐχπω- 
μάτων καὶ τραπεξῶν ὀνομάτων. 

Τραπομένῳ δὲ ἐπὶ τὸ πίνειν, ἵνα μὲν τὸ ὕδωρ 10 
ϑερμαίνεται, ϑερμαντῆρες, ϑερμαυστρὶς, ϑερμαστρὶς, 
χαλκία, ϑερμαντήρια, ἐσχαρίδες, λέβητες, λεβητάρια, 
ἰπνολεβήτια᾽ ἐχπώματα δὲ, καὶ ἐχπωμάτια, καὶ ποτή- 
Qux, καὶ κώϑωνες, καὶ κότυλοι, καὶ κοτυλίσχοι, καὶ 
φιάλαι, καὶ κύλικες, καὶ κυλίσκαι, καὶ κυλίσκια, καὶ 15. 
ὄχύφοι, καὶ τὰ πολλὰ εἴδη τῶν ἐκπωμάτων ἐστὶ 

67 προειρημένα. " προσϑετέον δὲ τὰς ἐν Θράτταις Κρα- 
τίνου πελίχας, ἢ κύλικας, ἢ προχοΐδια εἶναι δοκού- 
ὅας" καὶ τὴν iv ᾿Δριστοφάνους Σκηνὰς καταλαμβα- 
νούσαις λήκυϑον τὴν ἑπταχότυλον, τὴν χυτραίαν, 30 
τὴν καλὴν, ἣν ἐφερόμην, ἵν᾽ ἔχοιμι συνϑεάτριαν" εἴ- 
ρηται ydg νῦν ἐπὶ ἐχπώματος, ὥσπερ καὶ τὸ παρὰ 
τῷ Κρατίνῳ iv Πυτίνῃ οἰνηρὸν ὀξύβαφον" καὶ τὸ 
ἐν ᾿άἀντιφάνους Μύστιδι, ἐξ ὀξυβαφίων κεραμέων ἐπί- 

68voutv: *iv δὲ ᾿ἀχαρνεῦσιν ᾿Δἀριστοφάνους, ἐξ ὑαλί- 96 
νῶν ἐχπωμάτων καὶ yovolóov: τὸ δὲ χαλούμενον 
κυρίλλιον πρὸς τῶν ᾿Ασιανῶν, βομβύλιον μὲν ᾽άντι- 
σϑένης εἴρηκεν iv τῷ Προτρεπτικῷ᾽ οἵ δὲ καὶ σύ- 
ὅτομον αὐτὸ ὀνομάζουσι. τὸ δὲ σύστομον ὄνομα φι- 
λήματός ἐστιν ἐν τοῖς Τηλεχλείδου ᾿ἀψευδέσι μετ᾽ ἄλ- 80 
λῶν πολλῶν εἰρημένον. μήποτ᾽ οὖν βέλτιον στενόστο- 
μον αὐτὸ καλεῖν. εἴρηται δὲ τοὔνομα ἐπὶ ἀμφορέως 
ἐν Σατυρικῷ δράματι Κήρυξι τοῖς Αἰσχύλου, στενό- 

G0 στομον τὸ τεῦχος" "ἔξεστι δὲ τὴν τράπεξαν, ἐφ᾽ ἡ τὰ 
ἐκπώματα κατάκειται, τετράπουν τε τράπεξαν εἰπεῖν, 86 



καὶ povósovv* καὶ εἴ τις βούλοιτο φιλοτιμεῖσθαι 
πρὸς τὴν καινότητα τῆς χθήσεως, τραπεξζοφόρον. οὐκ 
ἐπὶ τούτου μὲν ydg εὗρον. τοὔνομα iv τοῖς ᾿άριστο- 
φάνους Γεωργοῖς᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὖν εἴρηται ὁ τραπεξοφύ- 
δρος, ἔστι παταχρῆσϑαν τῷ ὀνόματι ἐκεῖ δηϑέντι ἐπὶ 
τοῦ τὴν τράώπεξαν φέφοντοβ, ἧ ryxoto toig ἄρχουσιν 
«i L'ibe MP | 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ K oq 
Περὶ οἴνου ἀγγείων. 

10 Τούτοις δὲ προσακτέον τὰ τῶν οἴνων ἀγγεῖα, ol- 

νοφόρα,. ἀκρατοφόρα, καὶ ἀμφορεῖς, καὶ ἀμφορί- 

Gxovg, καὶ κάδους, καὶ καδίσκους" καὶ ᾿Δνακρέων δέ 
φησιν, οἴνου δ᾽ ἐξέπιον κάδον" καὶ “Ηρόδοτος, καὶ 
Φοινικίου οἴνου κάδον" καὶ Κρατῖνος δὲ e Πυτίνῃ, 

1δτοὺς μὲν ἐκ προχοϊδίου, τοὺς δὲ ix καδίσκου, ἀλλὰ 
μὴν χαὶ μετρητὴν TOV ἀμφορέα. κεκλῆσθαι φησὶν ἐν 
τῇ “δεκάτῃ Φιλύλλιορ, σοὶ. μὲν. οὖν τήνδ᾽ ἄμφο- 
ρεῦ δίδωμι τιμὴν, "πρῶτα μὲν τοῦτ᾽ αὔτ᾽ ἔχειν. ὄνο- 

qux. μετρητὴν, μετριότητος ἕνεχα. καὶ “ημοσϑένης δὲ 
20ly τῷ πρὸς Φαίνιππον οἴνου μετρητὰς ἔφη. Φιλό- 

ζορος δὲ ἐν τῇ ᾿4τϑίδι παρὰ τοῖς παλαιοῖς φησι τὸν 
ἀμφορέα καλεῖσθαι κάδον" καὶ τὸ ἡμιαμφύριον, ἡμι- 

. κάδιον. Ἐπίχαρμος μέντοι. iv lager misa 
ἔοικε κάδον καὶ ἀμφορέα εἰπῶν, 

25 οὔτ᾽ ἐν κάδῳ δηλοίμην, οὔτ᾽ ἐν ἀμφορεῖ. 

ἐκ δὲ τῶν οἰνοφόρων ἀγγείων, ἀσκὸς, καὶ. ἀσκίδιον, 
ὡς ἐν ᾿ἀχαρνεῦσιν ᾿Δριστοφάνης ἔφη" "xai πυτίνη,72 
xal Adyvvog, καὶ λαγύνιον. “ἴφιλος δὲ ἄμφω λέγει 

᾿ τὸ μὲν ἐν τῇ Ἑχάτῃ πολλάκις, τὸ δὲ λαγύνιον ἐν 
sabios καὶ κρατὴρ» καὶ κρατηρίδιον, καὶ πρατή- 

θίον, καὶ στάμνος, καὶ σταμνΐον. “καὶ ἔνιοι μὲν οὕτω 
οἴονται καλεῖσϑαι μόνον τὸ Θάσιον, ᾿Δριστοφάνης 
δὲ ἐν Τελμισσεῦσι λέγει." οἴνου τὲ Χίου στάμνον 
ἥκειν καὶ μύρον: καὶ οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ Χίου στάμ- 

Pollux Fol. II. Ρ 
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vov. εἴρηκεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ Θασίου ἐν τοῖς "Ayao- 
γϑνεῦσι, τὰ Θάσια ἀμφορίδια. " Εὔπολις δὲ ἐν τῷ Μα- 

ρικᾷ καὶ σταμνάριον εἴρηκεν". ἐν δὲ τούτοις ὀνομά- 
ξεταν καὶ βίκος, καὶ. κοτύλη, καὶ χοῦς. ἔνιοι μὲν τὸν 
χοῦν καὶ πελίκην κεκλῆσθαι νομίξουσι, καὶ εἶναι τοὔ- 5 

vouet. Βοιωτιχόν" ἀλλὰ καὶ ἀσκοπυτίνη" καὶ γὰρ «καὶ 
τοῦτο ἄν Tug εὕροι iv ᾿Αντιφάνους Μελεάγρῳ, ἀσκο- 
πυτίνην τινὰ δίψους ἀρωγόν" καὶ Μένανδρος δὲ ἐν 
Καρχηδονίῳ κέχρησαι ἃ τῷ ὀνύματι. ἐν δὲ τοῖς ἀγγεί- 
οἱς τάττοιτο ἂν καὶ ἃς εἴρηκεν ᾿ἀριστοφάνης ἐν ' OÀ- τὸ 

14 κάσιν ὕρχας οἴνου" "ἐν δὲ τῷ Γήρᾳ ἐφ᾽ ὑδρίαν δα- 
νείξειν πει έχουν, Ui μείξονα. ὥστε οὐ μόνον. ὕδατος, 
ἀλλὰ καὶ οἴνου ἂν εἴη ἀγγεῖον ἡ ὑδρία, ἣν καὶ φε- 
νακνίδα ἄν' τιρ εἴποι καὶ φιδακνίδα, ὡς ἐν τοῖς Zfg- 
μιοπράτοις" τάχα δὲ καὶ πλημοχόην. ἔστι δὲ χερα- 1 
μεοῦν dyy&iov, οὐκ ἔχον ὀξὺν τὸν πυϑμένα, ἀλλὰ 
ἑδραῖόν τε καὶ στάσιμον, ᾧ χρῶνται τῇ τελευταίᾳ 

τῶν μυστηϊρίων,. ἣν ἀπ᾽’ αὐτοῦ καλοῦσι πλημοχόην. 
γ5 ἐν vovrou; δέ ἐστιν καὶ Ψυχτήρ. τῶι δεῖ ἀρύεσθαι. 

τὸν οἶνον, ἔστιν ἀρυστὴρ, καὶ ἀρύστιχος, καὶ κύαϑος,3ς 
καὶ οἰνῴχόη, καὶ οἰνήρυσις, καὶ ἔφηβος, καὶ λεπαστή; 
ὅτι δὲ ^j λεπαστὴ οὐκ ἔκπωμα μόνον ἐστὶν, ἀλλὰ καὶ 
οἰνοχῴη, σαφὲς ᾿Δριστοφάνης ἐν τῷ Γηρυτάδῃ ποιεῖ, 
περιρρέρει δὲ κύχλῳ λεπαστὴν ἡμῖν ταχὺ προσφέρων 
παῖ e" ἐνέχει. ἔστι δὲ ἐν τούτοις καὶ ὁ Giga. xul τὸ 9 

LUE Q' ᾿Δριστοφάνει γευστήριον, "| 

τρέχ ἐς τὸν οἷνον ἀμφορέα κοινὸν λαβὼν 
τῶν ἔνδοϑεν καὶ βύσμα καὶ γευστήριον. 

ἐκ δὲ τούτων καὶ ἡ χώνη, ὅταν εἴπῃ Φερεκράτης ἐν 
ΜΜεταλλεῦσι, κύλικας οἴνου μέλανος ἀνθοσμίου ἦἤν- - 
τλουν διὰ χώνης" καὶ ὁ τρύγοιπος, καὶ ὁ σάκκος ἐπὶ 
τοῦ τρυγοίπου εἰρημένος, καὶ ὁ ὑλιστήρ. deve 
δέ φησιν, 

στάζουσιν ὥσπερ ἐς νῶν σάκος. 

á 
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*KEGOAAAION KA. 76 

᾿ Περὶ τῶν τοῦ ἀποβλύξειν σχευῶν. - 

Καὶ μὴν ὅτῳ φίλον ἀποβλύξειν πιόντι, καὶ ἀπε- 
μεῖν, ὕπερ οἵ πολλοὶ ἀποκοτταβίξειν καλοῦσιν, εὐτρε- 

δπιστέα τούτῳ λεκάνη τις, ὑποδέξασϑαι τὸ ἐπαναπλέον 
τοῦ ποτοῦ καὶ γὰρ ἵνα ἐξεμοῦσι, καὶ τοῦτο λεκάνην 

ὠνόμαξον, ὡς Κρατῖνος μὲν ἐν “Ὥραις ἔφη, μῶν βδε- 
λυγμίας ἔχει; πτερὸν ταχέως τις καὶ λεκάνην ἔνεγ- 
κάτω. Πολύξηλος δὲ iv Ζημοτυνδάρεῳ, λεκανίῳ γὰρ. 

τοπρῶτον μὲν ἐναπονίψεις, ἐνεξεμεῖς, ἐνεχπλυνεῖς, iva- 
΄“ποβάσεις Κυανία. ὥστε καὶ λεκάνιον τουτὶ τὸ ἀγγεῖ- 
ον κλητέον. ἔξεστι δὲ αὐτὸ καὶ λεβήτιον καλέσαι, καὶ 
σχάφην εἶπεν ἐν τῷ ᾿ἀναγύρῳ ᾿Δριστοφάνης, καὶ ἡμι- 
σχάφης δ᾽ ὡς ἐν τι ἐνποδιλονίων ἐμοῦμεν. 

dé "*KEODAAAION KB. Ti 
Ἐφ’ ὧν ἀποπλύνονται οἵ τε πόδες καὶ τὰ ἐκ- 

πώματα. - 

7777 Ταυτὸ δ᾽ ἄν τις εἴποι τοίνυν καὶ περὶ ἐχείνου 
τοῦ σχεύους, ᾧ τοὺς πόδας ἐναπονιπτόμεϑα᾽ λεκά- 

Ὄνην τε γὰρ αὐτὸ ὀνομαστέον καὶ λέβητα, “Ομήρου 
ο΄ εἰπόντος, : 

ὥς ἄρ᾽ ἔφη, γρηῦς δὲ λέβηϑ᾽ ἕλε παμφανύωντα, 
τῷ πόδας ἐξαπένιξεν, ὕδωρ δ᾽ inire πουλύ. 

ἕἔξεστε δὲ καὶ σκάφην ὀνομάσαι κατ᾽ Ap που 
δ σχάφην εἰπόντα ἐν Σισύφῳ᾽" 

* καὶ νίπτρα δὴ χρὴ ϑεοφόρων ποδῶν φέρειν᾽ . 4g 
λεοντοβάμων ποῦ σκάφη χαλκήλατος; 

καλεῖται μέντοι καὶ ποδανιπτὴρ οὐ παρ᾽ Ἡροδότῳ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν Ζιοκλέους Βάκχαις" 

0 ὕδρία τις, ἢ χαλκοῦς ποδανίπτηρ, λέβης... 
τὸ δὲ ἀπ᾿ αὐτοῦ ὕδωρ, νίπτρον, ἢ λούτριον, ἢ πο- 
δώνιπτρον, ὡς ἐν Ἥρωσιν ᾿Δριστοφάνης λέγει. ἱστέον 
δὲ ὅτι τὴν λεκάνην, πέλλιν οἵ τραγῳδοὶ καλοῦσιν" οἵ 

P2 
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δὲ Αἰολεῖς πέλικαν, μάλιστα τὴν ξυλίνην, ἀπὸ τοῦ 
πεπελεκῆσϑαι" ἵνα δὲ ἐναποπλύνεται τὰ ἐχπώματα, 

79 ὁλκαῖον" τάχα δὲ καὶ λουτήριον. "τὸ ὑπόϑημα αὐτοῦ 
τάχα δὲ καὶ ὑπόύόστατον κλητέον, ὡς ἐν τοῖς Ζημιο- 
πράτοις εὑρίσκεται τοὔνομα ἐπὶ πάντων ὑποϑη-6 
μάτων" ἴσως δὲ καὶ x«9' Ὅμηρον VAPVONAOP εἰ- 
σπόντα, ) 

χρυσέα δὲ σφ᾽ ὑπόκυχλα ἑκάστῳ πυϑμένι ϑῆχε. 
τὸν δὲ πυϑμένα, καὶ πύνδακα ἄλλοι τε καὶ Φερεχρόύ- 
tuc ἐν 4hjoowg, λαβοῦσα μὲν τῆς χοίνικος τὸν πύνδα- 1! 

«« εἰσέκρουσεν. ᾿Δἀριστοφάνης γοῦν ἐν Ζράμασιν ἢ 
Κενταύρῳ, ἐχκρουσαμένους τοὺς πύνδακας εἴρηκχε" 
τὴν δὲ ἀπύϑμενον κύλικα ἐν Τριπτολέμῳ Σοφοκλῆς 
ἄπυνδάκωτον ὠνύμασεν, 

ἀπυνδάκωτος οὐ τραπεξυῦται κύλιξ — 1 

80 *"KEGOAÀ4AAION KT. 

Περὶ τραπέξης καὶ τῶν ταύτης σκευῶν. 

Ἢ δὲ ὑποκειμένη τοῖς ὄψοις τράπεζα χαὶ τρί- 
πους ἂν καλοῖτο" εἴρηκε γοῦν ᾿ἀριστοφάνης iv. 
μισσεῦσι, 

καὶ πόϑεν ἐγὼ τρίπουν τράπεξαν λήψομαι; 
καὶ ἐν ᾿Εκκληδιαξούσαιρ, 

καὶ τὼ τρίποδ᾽ ἐξένεγκε καὶ τὴν λήχκυϑον.. 

εἴρηνται δὲ oí τρίποδες καὶ παρὰ Ξενοφῶντι iv τῇ 
ἀναβάσει, ὥσπερ καὶ τριπόδια, ὡς ἐν Ἱπποκόμῳ Με- 
νάνδρου, 

τὰ δ᾽ ἐκ μέσου τριπόδια καὶ τραγήματα" 
81 "τὸ δ᾽ ἐπίϑημα τοῦ τρίποδος, κύκλον, καὶ OAuov 

προσήκει καλεῖν" ἐπεὶ καὶ τοῦ “:ελφικοῦ τρίποδος τὸ 
ἐπίϑημα, ᾧ ἐγκάϑηται ἡ προφῆτις, ὅλμος καλεῖται" gx 
τὰ μέσα τοῦ ἐμπύρου τρίποδος, γάστρα καϑ᾽ “Ὅμη- 
ρον. iv δὲ τοῖς “ημιοπράτοις καὶ τράπεξά τις μονύ- 
avxiog πέπραται. καὶ μὴν καὶ τὰ ἐπιτιϑέμενα τοῖς 
τρίποσι, τράπεξαι χαλοῦνται, καὶ μαγίδες, ὅστις χρῆ- 
ὅϑαι βούλοιτο rà ὀνύματι. κυρίως ῥηϑέντι ἐπὶ τὴς 35 
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páxtots i ἐπὶ τῆς τὰ ἱερὰ δεῖπνα, ἢ τὰ πρὸς 9v- 
σίαν φερούσης, ὡς παρὰ Σοφοκλεῖ εἴρηται; Ἑκαταίας 
μαγίδας δορπῶν. * Κρατῖνος δὲ ἐν Βουαίριδιε εἴ- 82 
— 

ὁ βοῦς ἐκεῖνος χὴ μαγὶς καὶ τἄλφιτα. 
piens μέντοι Ἐπιχάρμῳ iv Πύῤῥᾳ ἢ Προμηϑεῖ καὶ 
χατὰ τὴν ἀνθρωπίνην χρῆσιν εἴρηται, κύλικα, μαγίδα, 
λύχνον. σκεύη δὲ τραπεζῶν τὰ πρὸς τροφῆς ὑπηρε- 
σίαν, κύκλοι, τεύχη, τεύγματα, χεύματα, κοῖλοι πίνα- 

30 χες, πίνακες ἐχπέταλοι, ἢ ὕπτιοι, ἢ κυκλοτερεῖς " καί που 
καὶ πινακίσκοι τινες ἰχϑυηροί. ᾿Δριατοφάνης δ᾽ ἔοικε 
διαιρεῖν τινες ἀπύρους καὶ ἐμπύρους πιναχίσκους, ὡς 

ὅταν φῇ ἐν Τελμισσεῦσι, πινακίόσκον ἄπυρον ἰχϑυη- 
eóv. “τάχα δ᾽ εἴποι τις ἂν καὶ πινάκια" οὐ φαύλονϑϑ 

15 γὰρ χρῆσϑαι τούτῳ τῷ ὀνόματι. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν 
ὀψοφόρων σχευῶν οὐ μέμνημαι παρά τινι εὑρὼν, ἐπὶ 
0i τῶν παρὰ τοῖς ξωγράφοις, ᾿Ισοχράτους εἰπόντος 

τὰ πινάχια, οὐδὲν χωλύει ὑποκόρισμα τῶν πινάχων 
εἶνωι δοχοῦν τοὔνομα, κατὸ τὴν ὑπὸ τῆς συνηϑείας 

φογνῶσιν εἰς χρῆσιν ἐλϑεῖν" ἐπεὶ καὶ oí πίνακες αὐτοὶ 
οὐ μόνον τὸ 0x0 τοῖς ὄψοις ἀγγεῖον δηλοῦσιν, ἀλλὰ 
xal δέλτον παρ᾽ ᾿Ομήρῳ, καὶ σανίδα ἄλυτον" *xct84 
zov xci τὰ τῶν ξωγράφων πινάκια, ὡς καὶ ἐν τοῖς 
“Ἰημιοπράτοις ἐστὶν εὑρεῖν, sci πίναξ ποικίλος ἀπ᾽ 

)» ὀροφῆς, καὶ πίναξ ἕτερος γεγραμμένος" ἐκεῖ δέ ποῦ 
el πίνακες μαζηροὶ πέπρανται" ἐν δὲ ᾿Δντιφάνους 
Ἀφροδίτης Γοναῖς, πινακίσκιόν ἔστιν εἰοημένον. Τοῖς 
δὲ ἀγγείοις προσαριϑμητέον λεχάνας, λεχάνια, λεχα- 
— vidua , λεχανίδας. λεκανίσχας, κάναστρα, μαξονόμεῖα" 

βοτὰ μὲν μαξονομεῖα ᾿᾿φιστοφάνους εἰπόντος ἐν 'Oà- 
χάσι, "τὰ δὲ κάναστρα τοῦ ποιήσαντος τοὺς Κερα- 85 
μέας, οὕστινας Ἡσιόδῳ προσνέμουσε" λέγει γοῦν' 

“δὲ περανϑεῖεν χότυλοι καὶ πάντα χάναστρα" γί- 
δὲ οὐ κεράμεα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλης ὕλης, 

; 9 οἵ πότυλοι ὅτι καὶ ἀργυροῖ ἐγίγνοντο, ἱκανὸς 
"μηνῦσαι. ᾿ριστοφάνης iv Βαβυλωνίοις εἰπῶν, δεῖ 
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διακοσίων δραχμῶν᾽ πόϑεν οὖν γένοιτ᾽ ἄν: τὸν κό- 
τυλον τοῦτον φέρε. τὰ μέντοι κάναστρα φελλώδεις 
τινὲς πιναχίσχοι εἶναι δοκοῦσιν, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὸ ἐκκε- 

. ψῶσαι, ἢ ἐκπιεῖν, κανάξαν λέγουσι; καὶ ἐκκανάξαι" ὡς 
καὶ Εὔπολις ἐν τοῖς Φίλοις, τὴν δ᾽ αὐτὸς ἐχκανάξει. 5 

86 *iy» δὲ τοῖς Δημιοπράτοις οὐ κάναστρον μόνον, ἀλλὰ 
καὶ κάνυστρον εὑρίσκομεν" ἐμβάφια n λεκάρια, τρυ- 
βλία,. ὀξύβαφα, ὀξυβάφια" οὐ γὰρ μόνον ἐπὶ τῶν 
κοτταβικῶν εἴρηται τὰ ὀξύβαφα,. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν 
εἰς τὴν ἐδώδιμον χρείαν, ὡς iv "Ορνισιν Mipne-1 
φάνης, 

ὀξύβαφον. ἐντευϑενὶ πρόσϑου λαβὼν, ἢ τρυβλίον. 
.üv ταῖς Φρυνίχου Μούσαις, κἂν ὀξυβάφῳ χρῆσθαι 
τρεῖς χοίνικας, ἢ δύ᾽ ἀλεύρων. καὶ λεκίδα δὲ ᾿Επί- 
χαρμος εἴρηκεν ἐν Ἥβης γάμῳ, λεκίδα κἐνβάφια δύο" 15 

87 "ἐν δὲ Σκίρωνι, καὶ πηλίνων λεκχίς" iv δὲ τοῖς 2fg- 
μιοπράτοις λέκος εὑρίσχομεν, ᾿Ιππώνακχτος εἰπόντος" 
χκἄλειφα ῥοδινὸν ἡδυ καὶ λέχος πυροῦ. ᾿Ἱπποχράτης 
δὲ ἐν τῷ πρὸς τὰς Κνιδίας δόξας, λεκίσχον εἴρηχε. 
Τὰς δὲ παροψίδας E μὲν πλείστη χρῆσις ἐλέγχει τοῦ- 20 
νομα ἐπὶ μάξης, ἢ ξωμοῦ τινος, JU ἐδέσματος εὐτε- 
λοῦς, ὅ ἐστι παροψήσασθαι τεϑέν" οὐ μὴν ἀλλὰ κἀπὶ. 

88τὸ ἀγγεῖον ἑλκτέον τὴν κλῆσιν" *oU γὰρ ἄχϑομαι τὰ 
'συνήϑη τῶν ὀνομάτων, κἂν παρά τινι τῶν ἧττον χε- 
κριμένων εὕρω; παράγων εἰς χρῆσιν, ἐπειδ᾽ ἂν ἔχω 95 
τὴν πρὸς τὸν εἰπόντα ἀποστροφήν. τὸ μὲν γὰρ ἐν 
τῷ Μεταγένους Φιλοθύτῃ, ὡς ἂν πολλαῖσι παροψίσι 
καὶ χκαιναῖς εὐωχήσω τὸ ϑέατρον, οἶδ᾽ ὅτι ἐστὶν ἀμ- 
φίβολον: ἐν δὲ τῇ ᾿ἀντιφάνους Βοιωτίᾳ σαφέστατα 
ἐπὶ τοῦ ἀγγείου ἐστὶν εἰρημένον, καλέσας τε παρα-80 
τίϑησιν ἐν παροψίσι βολβούς. καὶ χυλίχνας δὲ ἀγγεῖ- 
ov ὀψοφόρον ἐν Ταγηνισταῖς δόξειεν ἂν ᾿᾽Δριστοφά- 
vas λέγειν εἰπῶν, τὸ δ᾽ ἔτνος ἐν ταῖς κυλίχναις τουτὶ 

89 ϑερμὸν καὶ τοῦτο παφλάξζον. * Χρηστέον δὲ καὶ μυ- 
στίλαις, ἢ μυστίλοις, ἢ γλώσσαις, ἢ μυστιλαρίοις, ἢ 35 

κοχλιωρύχοις, ἢ λιστρίοις, καὶ μαχαίρᾳ, ἢ μαχαιρίῳ, 
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ἢ μαχαιρίδι" καὶ ἡ μαχαιρὶς μὲν γὰρ ὡς ἐπιτοπολὺ 
ἐπὶ τῆς κουρίδος ἀλλ᾽ ὅταν Φερεχράτης . ἐν Kgaza- 

τάλλοις φῇ» 
μάχαιραν ἄρ᾽ ἐνέϑηκά Gov: τί μ᾽ yum 

5 ἀμάχαιρος ἐπὶ βόεια νοστήσω χρέα, 
ἀνὴρ γέρων, ἀνόδοντος. | 

ἀπὸ δὲ τῆς μαχαίρας, καὶ τῷ μαχαιρίῳ καὶ τῇ μαχαι- 
οἰδι χρηστέον" ἐν δὲ τοῖς “Ζ΄ημιοπράτοις εὑρήχαμεν 
μαχαίρια ἐλεφάντινα, καὶ μαχαίρια κεράτινα. " καὶ 90 

10 χέρνιβα δὲ, καὶ λέβητες, καὶ πρόχους, καὶ χερνίβιον" 
ἀναγκαῖα καὶ ταῦτα ἐκ τῆς παρ᾽ Ὁμήρῳ χρήσεως, 

χέρνιβα δ᾽ ἀμφίπολος πρόχοόν τ᾽ ἐν χερσὶν ἔχουσα. 
ῥητέον δ᾽ αὐτὸ καὶ χειρόνιπτρον, Εὐπόλιδος εἰπόν- 
τος Κύλαξι, φροῦδον τὸ χειρόνιπτρον" οἷς ἐπαχτέον 

15 καὶ σπόγγους, καὶ σπογγίας" ἐπὶ δὲ τούτοις καὶ κανᾶ, 
x«i κάνητα, καὶ κανήτια" καὶ κανίσχια μὲν Κράτης 
ἐν Ἥρωσιν εἶπεν, 

ὁ χάνης δὲ τῆς κοίτης ὑπερέχειν μοι δοχεῖ. 
Ἐριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿Δἀχαρνεῦσι., κάνητος" ἐν δὲ Γη- 91 

φορυτάδῃ, ἄλλος δ᾽ εἰσέφερε πλεχτῷ κανισκίῳ ἄρτων 
περίλοιπα ϑρύμματα. Καὶ κανοῦν δὲ &grogogov: &- 
ποις δ᾽ ἂν καὶ κίστην ὀψοφόρον, ὅϑεν καὶ, 

μήτηρ δ᾽ ἐν κίστῃ ἐτίϑει περικαλλέ ἐδωδήν. 

καὶ που καὶ κοίτην, ὡς ἔν τε τοῖς Βάπταις Εὐπό- 

25 44006, 

ἀλλὰ τὰς κοίτας γ᾽ ἔχουσι πλουσίως σεσαγμένας. 
καὶ ἐν Φερεκράτους Μυρμηκανϑρώποις , ἀλλὰ καὶ ἐν 
κοίταις ταῖς ἐμοὶ ἀποχεῖνϑ᾽ ἃ μέλλομεν ἀριστήσειν. 
*iy δὲ τῇ Ἴωνος ᾿Δλχμήνῃ, ὁ sig τὴν τῆς τροφῆς 95 

ϑ0οπαρασχευὴν ϑύλαχος, σάγη ὠνόμασται" καὶ σπυρίδα 
δὲ ὀψωνιοδόχον πλεκτὴν σχοῖνον, ἐν ᾿ΔΑμφιαράῳ "Agi- 
στοφάνης ἔφη᾽ ἐν δὲ ᾿Δχαρνεῦσι σπυρίδιον, ὃ καὶ 
πλέχος εἴρηκε, παρατραγῳδῶν. Καὶ τὰ μὲν τῶν ἡδυάα- 
μάτων ἀγγεῖα ἐρεῖς, κυψέλας, ὀξίδας " καὶ τὴν ἐλαιη- 

βορὰν ἐπίχυσιν, ἣν Εὔπολις μαχρὸν χαλκίον ὠνόμασεν, 
καὶ ᾿Δριστοφάνης δ᾽ ἐν ᾿δχαρνεῦσιν ἔφη, 

* 

Carton zu Vol, II. 



959 X. 98. 

κατάχει σὺ, παῖ, τοὔλαιον ἐκ τοῦ χαλκίου. 
τὸ δὲ ὄνομα ὴ ἐπίχυσις εἴρηται ἐν ᾿Αριστοφάνους. 

98 Ζαιταλεῦσι" " ἐν δὲ Ταγηνισταῖς ὠνόμασταί τι καὶ 
μελιτήριον ἄγγος. εἴποις δ᾽ ἂν καὶ τὴν ἡδυσματοθή- 
xqv κυμινοδόχον, Νικοχάρους εἴπόντος ἐν Γαλατείᾳ, 5 
δοφαῖς παλάμαις τέκτονος εἰργασμένον, πολλὰ iv 
αὐτῷ λεπτὰ ἔχον καδίόκια κυμινοδόκον" καὶ κυμινο- 
δύόχην- καὶ κυμινοϑήκη δὲ ἐν τοῖς ΖΦΖημιοπράτοις ἐστὶν 
εἰρημίνη" ἐν δὲ τῷ τοῦ Γελῴου. πα θοῦ Γραμ- 
ματιδιοποιῷ κυμινοδόχη" 10 

μεταξὺ τῶν λόγων δὲ τουτί μοὶ δοκεῖ" 
χυμινοδύκην οὐ γραμματεῖον περιφέρει. 

94" Εἰ δὲ ἐπὶ ταῖς ἑστιάσεσιν ἕν τι τῶν ἀναγκαίων καὶ ἡ 
ἡ ῥιπὶς, εἴρηται μὲν ἐπὶ τῆς ῥιπιξούσης τοὺς ἄνϑρα- 
«ug ἐν τοῖς ᾿ἀχαρνεῦσιν ᾿Δφιστοφάνους, - | 15 

. φὴν ἐσχάραν μοι δεῦρυ καὶ τὴν ῥιπίδα. 
οὐδὲν δὲ χωλύει καὶ ἐπὶ τῆς τὰς μυίας ἀποσοβούσης 
καταχρῆσθαι τῷ ὀνόματι, καίτοι καὶ τὴν μυιοσύβην 
ἔν γε ταῖς Μενάνδρου Φιλαδέλφαις ἔστιν εὑρεῖν “ καὶ 
ἔν ᾿Δναξίππου Κιϑαρῳδῷ, μυιοσόβην λαβὼν "mes 
στηϑ᾽ ἐνθάδε. 

95 *«KEOGOAAAION Kd. 

Περὶ τῶν τοῦ μαγείρου δκευῶν. 

Προσαριϑμητέον δὲ τούτοις καὶ τὰ τοῦ μαγείρου 
σκεύη, χύτρας, χυτρίδια, χυτρίδας" ξετραίαν δὲ τὴν 95. 
χύτραν οἵ Θρᾷκες καλοῦσι" λοπάδας, λοπάδια; ἐχί- 
νους, ἐχινίσκους, χαλκία, χαλκίδια, ἐσχάρας, ἐσχάρας 
ἰχϑυοπτρίδας, ἐσχαρίδας, λέβητας, λεβήτια, λεβητάρια" 
καὶ ὀβελοὺς, καὶ ὀβελοὺς βουπόρους, καὶ ὀβελίσχους, 
ἐν ᾿ἀχαρνεῦσιν ᾿Δριστοφάνους, .80 

φέρε τοὺς ὀβελίσχους, ἵνα πήξω τὰς κίχλας. 
96 "ἐν δὲ τοῖς Ζημιοπράτοις γέγραπναι καὶ ἄρτημα ὀβε- 

Alóxov. Καὶ κχρατευτὰς δὲ καὶ κρατευτήρια ἐρεῖς" 
καὶ ὡς ἐν τοῖς Ζημιοπράτοις ἔστιν εὐρεῖν, μολυβδο- 
κρατευτάς. τὰ μὲν οὖν δημιόπρατα οὐ μόνον τοῦ- 35 
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νομα παρ᾽ ᾿Δριστοφάνει ἐν τοῖς ᾿Ιππεῦσίν ἐστιν εἰρή- 

ἐπίπαστα λείχων δημιόπραϑ᾽ ὁ βάσκανος. 
ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις κωμωδοδιδασκάλοις᾽" πρὸς 

δδὲ καὶ “υσίᾳ λόγος ἐστὶν εἰρημένος " ὑπὲρ τῶν δη-97 
μιοπράτων πρὸς Εὐϑίαν" iv δὲ ταῖς ᾿Δττικαῖς στή- 
λαις, cL κεῖνται ἐν Ἐλευσῖνι, τὰ τῶν ἀσεβησάντων 
περὶ τὼ ϑεὼ δημοσίᾳ πραϑέντα ἀναγέγραπται" ἐν αἷς 
ἄλλα Ys πολλὰ σχεύη ἐστὶν ὠνομασμένα καὶ μολυβ- 

^ . Δοδοχρατευταί' καὶ Εὔπολις δὲ ἐν τοῖς Κόλαξιν ἔφη 
μολυβδίνους κρατευτάς. Τῶν ὃδὲ μαγείρου σκευῶν, 
καὶ κοπίδες, καὶ σφαγίδες" καὶ σφάγιον, ᾧ ὑποδέχον- 
ται τὸ αἷμα τῶν ἱερείων" τὸ γὰρ σφάχτρον, τέλους 
ὄνομα ἦν ἐπὶ τοῦ καταβαλλομένου ὑπὲρ τῶν ϑυομέ- 

ἰνῶν οὕτως ἐπονομασϑέν. μαγείρου δὲ σχεύη καὶ το- 
ρύνη, καὶ ἐοργὴ, καὶ εὐεργή. "τὸ δὲ ῥῆμα τὸ τετο- 98 
ρύνηκας ἔστιν ἐν Εὐβούλου Παρμενίσκῳ. ἐκ δὲ τῶν 

| σχευῶν, καὶ ἐτνήρυσις, καὶ ξωμήρυσις, καὶ κρεάγρα, 
καὶ ἁρπάγη, καὶ λύκος, καὶ ἐξαυστήρ᾽ καὶ λίστρον, 

50 χαὶ λίστριον, ὃ τινὲς ταγηνοστρόφιον" xol τάγη- 
vov δέ" ἀλλὰ μὴν καὶ τήγανον ἔχοις ἂν εὑρεῖν εἰρη- 
μένον ἐν Εἴλωσιν Εὐπύλιδος, καὶ ἐν Τηλεκλείδου 
᾿ἁψευδέσι" ᾿ 

τὰ δὲ τήγανα ξέοντά σοι μολύνεται. 

ὑπόφαυλοι δὲ οὗ ἐν Ἱπποχόμῳ Μενάνδρου τηγανιό- 
«οί. τὸ μέντοι ῥῆμα τὸ τηγανίξεσϑαι ἔστιν ἐν Amo- 
χλειομένῃ Ποσιδίππου" " καίτοι τό γε δρᾶμα ᾽άριστο- 99 
φάνους Ταγηνισταί" τὸν δὲ καλούμενον χυτρόποδα 
ἔστι μὲν καὶ λάσανα κεκλημένον εὑρεῖν, ὡς “ιοκλῆς 

 ιϑοὲν Μελίτταις, ἀπὸ λασάνων ϑερμὴν ἀφαιρήσω χύ- 
τραν. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ τῶν Ἱππώνακτος ἰάμβων εἴ- 
eue χυτροπόδιον᾽ ὥσπερ καὶ παρ᾽ Ἡσιόδῳ, 

μὴ δ᾽ ἀπὸ χυτροπόδων ἀνεπιῤῥέκτων ἀφελόντα. 
— (ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἕτερόν. τι δηλοῖ" ὅταν δὲ Δίφιλος ἐν 
85 Ἐπιχλήρῳ λέγῃ, χυτρὸν μέγαν παρὰ τοῦ μαγείρου, 

“δηλονότι τὴν χύτραν λέγει, ἀλλ᾽ οὐ τὸν χυτρύποδα. 

ME wl -. 
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100" Εἰδέναι δὲ οὐ φαῦλον ὅτε χύτρα καὶ φιλήματος 
εἶδος ἦν, ὁπότε τὰ παιδία φιλοίη, τῶν ὥτων ἐπιλαμ- 
βανόμενα" ὑποδηλοῖ δὲ Εὔνικος iv ᾿Δντίδι, 

λαβοῦσα τῶν ὦτων φίλησον τὴν χύτραν. 
. oU μὴν ἀλλὰ καὶ βαῦνον ἂν εἴποις, τὸν χυτρόποδα "5 

καί zov καὶ ἀνϑράκιον, ᾿Ἵλέξιδος εἰπόντας ἐν "-— 
καὶ μὴν παρῆν ἀνϑράκιον ἡμῖν ἐν μέσῳ, 
δείσων τε κυάμων “μεστός. Ζ 

x«i γὰρ ὁ σείσων ἀγγεῖον, ᾧ κυάμους, à ἄλλο τι 
101 τοιοῦτον ἐνέφρυγον. " καὶ μὴν ἐσχάραν εἴποις ἂν τὸ 10 

ἀνθράκιον τοῦτο, καὶ ἐάχάριον, ᾿Αριστοφάνους ἐν 
Ταγηνισταῖς εἰπόντος ἐσχάρια, καί zov καὶ ἐσχαρίδα. 
ὁ δὲ Στράττις ἐν Ψυχασταῖς φησι, πῶς" ἂν κομίσει 
ἐμοί τις ϑυμαλώπων ὧδε μεστὴν ἐσχάραν. καί εἶσιν 
οἱ ϑυμάλωπες οἱ ἡμίκαυτοι ἄνϑρακες" οὐ γὰρ ἂν εἴη 15 
πρὸς τοῦ βιβλίου τοῦδε παραδηλοῦν ὅτι x«i οὗ κα- 
λούμενοι τῶν ἀμπέλων ἐπίτραγοι. Τῶν δὲ μαγειρι- 
κῶν, καὶ ἐλεὸν, ξάνιον, ἐπίξηνον, τράπεξα μαγειρικὴ, 
ἣν οἵ νεώτερον ἐπικόπανον' ἔστε δὲ τοὔνομα παρὰ 
“Μενάνδρῳ ἐν «Μεσσηνίᾳ, ἡγεῖται μὲν ὅλως ἐπικόπα- 90 

102 νόν τε. "ἔτι δὲ μάχτρα, σκάφη, μαγὶς, σκαφὶς, κάρ- - 
Qozog, κάνεον. xol νεόχοπον μὲν κάρδοπον Εὔπολις 
ἐν Αἰξὶν εἴρηκεν" ὡς ᾿ἀριστοφάνης iv Σφηξὶ, νεόκχο- 
πτον μύλην. Μένανδρος δὲ ἐν Ζημιουργῷ ληνὸν &- 
ρηχε τὴν. κάρδοπον. ταυτὸν δὲ τοῦτο καὶ ϑυεία, καὶ 25 
ἀντλία᾽ τὴν γὰρ σκάφην οὕτως ὠνόμασεν ᾿Φριστοφά-. 
νης iv Εἰρήνῃ. καὶ σκαφίδα δὲ τὴν σκάφην ταύτην 
ἐν ᾿Ολκάσι λέγει, συντάξας οὕτω, σχαφίδας, μάχτρας. 

108*év δὲ τοῖς Ζημιοπράτοις εὑρίσκεται σχάφη μαχρὰ, 
xai σχάφη στρογγύλη. τὴν δὲ ϑυείαν, καὶ ϑυείδιον 80 
εἴποις ἂν χατὰ ᾿Αριστοφάνην ἐν Πλούτῳ λέγοντα" 
καὶ ἴγδιν δὲ αὐτὴν κεκλήκασι Σόλων τε ἐν τοῖς ἰάμ- 
βοις λέγων, πευσίδ᾽ οἱ μὲν ἴγδιν, οἱ δὲ σίλφιον, οἵ 
δὲ ὄξος καὶ ἔτι σαφέστερον ᾿ἀντιφάνης Κοροπλάϑῳ, 
γύναι, πρὸς αὐλὸν ἦλθες, ὀρχήσῃ πάλιν τὴν lyów.g5 
ἔστι uiv οὖν ἴγδις καὶ ὀρχήσεως σχῆμα" ὁ δὲ παίξων 



πρὸς τοὔνομα κωμικὸς ἐπήγαγε, τὴν ϑυείαν ἀγνοεῖς; 
τουτέστιν ἡ ἴγδις. " Τὸ δὲ πύραυνον, ᾧ τοὺς ἐμπύ-104 
ρους ἄνθρακας κομίξουσιν, εἴποις ἂν ἐμῇ δόξῃ καὶ 

πυρφόρον" μαγειρικὰ δὲ, καὶ κοπίδες, καὶ δορίδες, 
5xai μαχαιρίδες. ᾿Δριστοφάνους γοῦν iv ᾿Ἱππεῦσιν ὁ 
᾿ μάγειρος λέγει, μαχαιρίδων τε πληγάς" ὥσπερ καὶ 
iv τῷ Γήρᾳ ó αὐτὸς ποιητὴς εἴρηκεν" κοπίδι τῶν 
μαγειρικῶν. ix δὲ τούτων καὶ τυροχνῆστις, ἣν κύ- 

βηλιν καλοῦσιν" ὧν ἡ μὲν τυροχνῆστις ἔστιν ἐν Πλά- 
lorovog ᾿Δδώνιδι" καὶ ἐν ᾿Δριστοφάνους “ἰολοσίκωνι, 

δοῖδυξ, ϑυεία, τυροχνῆστις, ἐσχάρα" ἡ δὲ κύβηλις ἐν 
Φιλήμονος MJoxatouivo, ὁρῶ μαγείρου καὶ κύβηλιν 

χαὶ σχάφην. " Προσονομαστέον δὲ τούτοις καὶ πέ- 10 
λυχα, καὶ δοίδυχα, καὶ ἀλετρίβανον" γαστρόπτης δὲ 

15ἐν τοῖς 4ημιοπράτοις πέπραται, καὶ δευτὴρ, κοινὸν 
ἀρτοποιῷ καὶ μαγείρῳ σκεῦος, ἀπὸ τοῦ δεύειν ὠνο- 
μασμένον. ἄβακα δ᾽ εἰ βούλοιό τι τῶν τοῦ μαγείρου 

σχευῶν καλεῖν, προσχρηστέον σοι Κρατίνῳ ἐν Κλεο- 
βουλίναις λέγοντι, 

40 ἐπέδωχε βαλάνων ἄβακα τῶν ἐκ φιττέως. 
xci ἀβάκιον δ᾽ ἂν αὐτὸ εἴποιρ " ἐφ᾽ ἑτέρου μὲν γὰρ 
εἴρηται ὑπὸ “υσίου iv τῷ ὑπὲρ Καλλαίσχρου, μετ᾽ 
ἀβακίου δὲ καὶ τραπεξίου πωλῶν ἑαυτόν. "χρῆσϑαι106 
δ᾽ ἔξεστι τῷ ὀνόματι καὶ ἐπὶ τοῦ ὀψοφόρου σκεύους" 

ο5 ὥσπερ καὶ χακχάβην τὴν λοπάδα ἐρεῖς, εἰπόντος ᾽4ρι- 
στοφάνους ἐν Zxqvàg καταλαμβανούσαις" 

τὴν καχκάβην γὰρ καετοῦ διδασχάλου. 

ἐν δ᾽ Εὐβούλου Ἴωνι εἴρηται, τρυβλία δὲ καὶ πατά- 
vic καὶ καχχάβια καὶ λοπάδια" ὡς ἕτερον ὃν παρὰ 

βϑοτὴν λοπάδα τούτῳ τῷ σχήματι" καὶ κάχκαβον δὲ 
τὴν καχκάβην κατὰ τὴν τῶν πολλῶν χρῆσιν ᾿Αἀντιφά- 
74g χέχληχεν εἰπὼν Παρασίτῳ, 

κάχχαβον λέγω. 
σὺ δ᾽ ἴσως ἂν εἴποις λοπάδ᾽" ἐμοὶ δὲ τοὔνομα 

$5 οἴει διαφέρειν, εἴτε κάκκαβόν τινες 
|. χαίρουσιν ὀνομάξοντες, εἴτε σίττυβον ; 
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107 * καὶ. Νικοχάρης δὲ ἐν Δημνίαις εἴρηχεν. κακχάβους" 
καὶ πατάνη 0b καὶ πατάνιόν τι ἐκπέταλον λοπάδιον, 

ó veas χαλοῦσι πατέλλιον" iJ μὲν πατάνη Σώφρφονος 
εἰπόντος ἐν Νυμφοπόνῳ; πατάν᾽ αὐτοπάγητος" τὸ δὲ 
πατάνιον Εὐβούλου ἐν Κατακολλῶντι, 5 

καὶ πνικτὰ Σικελικὰ παταυίὼν np cni p 
καὶ iv ᾿ἀντιφάνους Εὐϑυδίκῳ, ῖ 

πολύπους τετμημένος 

ἐν πατανίοισιν £g90s. : 
108" Ἄλεξις δὲ ἐν ᾿“σκληπιοκλείδῃ πατάνία εἴρηκεν" *iv1O 

δὲ ταῖς ᾿Ιππάρχου Παννυχίσιν εὑρῆσϑαί φασι κατὰ 
τὴν τῶν ἰδιωτῶν συνήϑειαν εἰρημένον, βατάνιον. Οἷς 
μέντοι τὰς κριϑὰς φρύγοντες μετέβαλλον, ἢ καὶ τοὺς 
κυάμους, πατάλλια ταῦτα ἐκαλεῖτο. εἰ δὲ καὶ χρεῶ- 
στάϑμην iv τούτοις ϑετέον. ἰστέον ὅτι τὸ σπαρτίον, 15 
οὗ λαβόμενός τις ἀνέλκει τὸν ξυγὸν, ἀρτάνην ὥνόμα- 
ξον. Σκεῦος δὲ μαγειρικὸν xci ἠϑμὸς Εὐριπίδου ἐν 
Εὐρυσϑεῖ Σατυρικῷ εἰπόντος, ἢ κύαϑον, ἢ χαλκήλα- 
τον ἠϑμὸν προσίσχων τοῖσδε τοῖς ὑπωπίοις. iv μέν- 
τοι τοῖς Ζ4ημιοπράτοις xoi ἠϑμός τις ἐπικρητηρίδιος 90 
πέπραται. ὃς ἴσως τοῖς περὶ τὸν οἷνον μᾶλλον προῦ- 

109 xs. "Καὶ μὴν καὶ ἐπίχυσις χαλλίου ἕν τῶν τοῦ μα- 
γείρου σχευῶν. ᾿Δριστοφάνης δὲ αὐτὸ εἴρηχεν ἐν Ζίαι- 
ταλεῦσιν, ΕΝ 

οὔχ᾽ ἀλλὰ ταῦτώ γ᾽ ἐπίχυσις τοῦ χαλκίου. οὐ} 
gov δὲ καὶ φρυγεὺς, καὶ φρύγετρον, τὸ μὲν φρύγε- 
τρον Πολυξήλου εἰρηκότος ἐν Ζιονύσου qoveis, οὖ- 

περ αἵ χύτραι χρέμανται καὶ τὸ govyergor" καὶ γὰρ 
εἰ τὸ φρύγετρον ταῖς κοδομαῖς προσήκειν δοκ-ῖ, xal 
ἔστι ταυτὸν τῷ κοδομείῳ,, ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς φω- 8ὺ 

γάνῳ, ἀλλὰ νῦν ἔοικεν ὡς μαγείρου 6xtUog συντετά- 
49«. τὸν δὲ φρυγέα. καὶ αὐτὸν ὡς σχεῦος μαγειρί- 
κὸν, εἴτε τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ ἔφρυγον, εἴτε τὸ φρύγε- 
τρον, ὡς ὃ κωμικὸς Θεόπομπος ἐν Σειρῆσι ὑποδηλοῖ 

110 λέγων, φρυγεὺς, ϑυεία, λήκυϑος" “ καὶ μὴν καὶ Κη- 85 
φισοδώρου ἐν “Υἱ εἰπόντος" σπονδὴ δὲ παρὰ τῶν ὁλ- 
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κάδων. καὶ καταφαντισγός' καὶ μάτταν ἀγγεῖον 
ἀκούοντες ἐντεῦϑεν εἰρῆσϑαι vouífovGu καὶ τὴν πα- 

l v i tia καμέλλαν' τῶν τε μαγειρικῶν, ἰπνοὶ, 
καὶ κρίβανοι, καὶ βόες κριβανῖται ἐν ᾿Δριστοφάνους 
5.4χαρνεῦσι. Iloogüertov δὲ τῷ μαγείρῳ. καὶ ξύλα 
καύσιμα, καὶ κληματίδας, καὶ ἐκκαύματα, εἰπόντος. 

Σοφοκλέους ἐν Ἡρακλεῖ σατυρικῷ, συνέλεγον τὰ 
ξύλα ὡς ixxavuera μή μοι μεταξὺ προσδείσειεν. 
"προσθετέον δὲ τούτοις καὶ δᾷδας, καὶ δάδια, καὶ 111 

10xoguoUg, καὶ σχίξας, καὶ σχιξία, καὶ πεύκας, καὶ λαμ- 
πάδας, καὶ ἱπνοὺς, καὶ πανοὺς, καὶ &vügexag, καὶ 
μαρίλην" καὶ μαρίλαν δὲ ἐκάλουν τὸν χνοῦν τῶν 
ἀνθράκονν" τάχα δὲ καὶ λάρκους τούτους 'προσονο- 
μαστέον, καὶ λάρκια καὶ λαρκίδια, τὰ ἀγγεῖα τῶν ἀν- 

15 ϑράχων, ᾿Δριστοφάνους εἰπόντος iv ᾿ἀχαρνεῦσι. Εὐ- 
ριπίδης μὲν εἴρηκεν ἐν Αὐτολύχῳ σατυρικῷ, τοὺς 
ὄνους τοὺς λαρχαγωγοὺς οἰσεῖν ἐξ ὄρους ξύλα" ἐν 
δὲ τῷ ᾿4λέξιδος Σπονδοφορικῷ ἐστιν εἰρημένον, 4gi- 
στογείτονα τὸν ῥήτορα εἶδον λάρκον ἠμφιεσμένον 

φοτῶν ἀνθρακηρῶν. 

*K Eo 44A410fN KE. 112 

Περὶ τῶν τοῦ ἀρτοποιοῦ σκευῶν. 

Εἰ δὲ ἐπὶ τοῖς μαγειρικοῖς σκεύεσι καὶ τὰ τῶν 
ἀρτοποιῶν προσρητέον, ἀρτοπτεῖον τὸ ἐργαστήριον 

φη τινῶν ὀνομαξόντων, οὐδὲν κωλύει καὶ τὸ σκεῦος, ἐν 
ᾧ τοὺς ἄρτους ἐνοπτῶσιν, οὕτω καλεῖν, ὃ νῦν ἀρτό- 
πτὴν καλοῦσι" πλαϑάνους δὲ ἑκάτερον ῥητέον, ὥστε 
καὶ ἐφ᾽ ᾧ τοὺς ἄρτους ἔπλαττον. ἐκ δὲ τῶν ἀρτο- 
ποιικῶν, ὄνος ἀλέτων, καὶ μύλη, καὶ μύλη σιτοποιὸς, 

ϑ0καὶ μυλήκορον, καὶ παυσικάπη, ἣν καὶ καρδοπεῖον 
ὠνόμαξον" "ὡς ἐν Ἥρωσιν ᾿Αριστοφάνης, 113 

ἢ καρδοπείῳ. περιπαγῇ τὸν αὐχένα. 
ἐκ δὲ τούτων, ὀβελοὶ, σπάλαϑρον, ἀπομάκτρα, σκυ- 

τάλη, περιστροφὶς, μαγὶς, χοῖνιξ, μέδιμνος, ἡμιμέδιμ- 
βὅνος, ἑχτεύς" xci παρὰ ᾿Αλκαίῳ τῷ μελοποιῷ iv δευ- 
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τέρῳ μελῶν, κύπρος" xti παρὰ Ἱππώνακτι bv πρώ- 
τῷ ἰάμβων, ἡμίκυπρον. διχοίνικον δὲ καὶ ἡμίεκτον 
ἐν ᾿Δριστοφάνους NegéAetg: καὶ χοτύλῃη δὲ μέτρον 
οὐχ ὑγρῶν μόνον, ἀλλὰ xci ξηρῶν, ὅταν φῇ Θου- 
κυδίδης ἐν τῷ ἑβδόμῳ βιβλίῳ, κοτύλην ὕδατος, καὶ5 

ι14δύο κοτύλας σίτου" " δύναται δὲ καὶ τριτημόριον 
χοίνικος. ἀρτοποιικὸν δὲ καὶ κοδομεῖον, καὶ τηλία, 
καὶ μάκτρα, καὶ σχάφη, καὶ εἴ τινα τῶν μαγειρικῶν 
κοινὰ τοῖς ἀρτοποιοῖς. ἧπου δὲ καὶ ὅλμος, τὸ ὑπό- 
ϑημα τοῦ 0Auov, ὑφόλμιον, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν "Ava-10 

γύρῳ λέγει. καὶ ὕπερον δὲ, καὶ κόσκινον, καὶ κρη- 
σέρα, καὶ κρησέριον, καὶ ἀλευρότησις, καὶ, ὡς ἐν τοῖς 
“ημιοπράτοις ἀναγέγραπται, κόσκινον κριϑοποιόν. ἃ 
δὲ ᾿Δριστοφάνης ἐν Σκηνὰς καταλαμβανούσαις ἔφη, 
ὥσπερ κόσκινον αἰρόπινον τέτρηται. 15 

115 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Kg. 

Περὶ λύχνου καὶ σχευῶν μύρου καὶ προσέτι 
κεραμέων. 

“ύχνοι δὲ ἐπὶ τούτοις, καὶ λύχνοι δίμυξοι. Φι- 
λωνίδον δὲ iv τοῖς Κοϑόρνοις εἰπόντος, ὥσπερ οἵ 90 
δίμυξοι τῶν λύχνων. ΜΜεταγένης δὲ, δίμυξον δὲ, ὡς 
ἐγὼ δοκῶ" καὶ λύχνοι voí(uv£ow καὶ κατὰ Ἡρόδοτον, 
Avyva* αὐτὸς μὲν καὶ λυχνοκαΐαν εἴρηκεν" καὶ Κρα- 
τῖνος δὲ ἐν τῷ Τροφωνίῳ; καὶ Μένανδρος ἐν Θεττα- 
λικῇ. καὶ λυχνίον μὲν, ἐφ᾽ οὗ ἐντίϑεταν ὃ. λύχνος, o; 
ἡ καλουμένη λυχνία" τοῦ δὲ λυχνίου τὸ ἀπευρυνόμε- 
vov, ᾧ ἐπιτίϑεται ὁ λύχνος, πινάκιον, ἢ πινακίσκιον" 
τὸ δὲ ἐντιϑέμενον τῷ λύχνῳ, ϑρυαλλὶς, ἐλλύχνιον, 

4i169Aouóg. "ὁ δὲ νῦν φανὸς, καὶ λυχνοῦχος, ὡς ᾽4ρι- 
στοφάνης ἐν ᾿Δἀχαρνεῦσιν ἔφη, φαίνειν ὑπευϑύνοις so 
λυχνοῦχος. ἔν δὲ τῷ “υσίου πρὸς Χυτρίνον, ἐξαί- 
φνης τοῦ συνακολουϑοῦντος οἰκέτου λίϑον τις λα- 
βὼν Exgovos τὸν λυχνοῦχον. ἐν δὲ τῷ ᾿Δριστοφάνους 
αἀἰολοσίκωνι; 
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wu διαστίλβονθ᾽ ὁρῶμεν, 
ὥσπερ ἐν κενῷ λυχνούχῳ, 
“πάντα τῆς ἐξωμίδος. 

ἐκαλεῖτο δὲ χαὶ λαμπτὴρ ὁ λυχνοῦχος" b γοῦν τῷ 
5 δευτέρῳ τῶν Φιλίστου βιβλίων εἴρηται, καὶ τὰς νύ- 
«reg ἐπαίρεσθαι λαμπτῆρας ἀντιπεφραγμένους. "ὑπο- 117 
δηλοῖ δὲ τὸν ix κέρατος φανόν. πανὸς μέντοι καὶ 

φανὸς ἡ λαμπάς" ὡς ὅταν φῇ ἐν τῇ ᾿Δλαμήνῃ Evgc 
πίδης,  . 

10 πόϑεν δὲ πεύκης πανὸν ἐξεῦρες λαβεῖν; 
καὶ γὰρ δᾷδες καὶ λαμπάδες εἰσὶ τῶν φωσφόρων. 
τὰς μέντοι λαμπάδας καὶ κάμακας εἴρηκεν ἐν (Ξαν- 
τρίαις Αἰσχύλος, κάμακες πεύχης οἵ πυρίφλεκτοι. τὸ 
δὲ ὀβελισκολύχνιον, στρατιωτικὸν μέν τοι τὸ χρῆμα, 

15" εἴρηται δὲ ὑπὸ Θεοπόμπου τοῦ κωμικοῦ ἐν Εἰρήνῃ,118 
ἡμᾶς δ᾽ ἀπαλλαχϑέντας ἐν ἀγαϑαῖς τύχαις 
ὀβελισκολυχνίου καὶ ξιφομαχαίρας πικρᾶς. 

ὅταν δ᾽ εἴπῃ iv τῷ ΑΑἰϊολοσίκωνι ᾿Δριστοφάνης, δυοῖν 
λυχνιδίοιν, δῆλον ὅτι λυχνία εἴρηκεν, ἀλλ᾽ οὐ λύχ- 

φόνους μικροὺς,, ὥσπερ καὶ ὅταν Κράτης φῇ iv τοῖς 
Γείτοσι, οὐκ ἔστι μοι λυχνίδιον. "σαφέστερον δὲ iviiO 
τοῖς ᾿ἀριστοφάνους Ζράμασιν ἢ Νιόβῃ, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
λύχνος ὁμοιότατα κάϑευδ᾽ ἐπὶ τοῦ λυχνιδίου. '4gi- 
στοφάνους δ᾽ ἐν ταῖς Φοινίσσαις εἰπόντος, στίλ- 

o5 fq 9' ἡ κατὰ νύχτα μοι φλογάνας ἠράξεις ἐπὶ τῷ 
λυχνίῳ᾽ οὐκ ἀφανὲς ὅτι καὶ ἡ στίλβη λύχνου τι εἷ- 
δος. καὶ μὴν εἰ μύροις ἐπὶ τούτῳ χρηστέον, ὅτι μὲν 
καὶ μυρίδιον εἴρηκδ τὸ μύρον ᾿Δριστοφάνης ἐν Τα- 
γηνισταῖς ἰστέον" εἴρηται δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν 4,αιτα- 

βολεῦσι χαὶ ἄγγη μυρηρά. λέγοιτο δ᾽ ἂν καὶ λήκυϑος 
μυρηρά. σὺ δ᾽ ἂν εἴποις καὶ μυροφόρον. ἐν δὲ Βα- 
τράχοις ᾿Δριστοφάνους εἴρηται καὶ τὸ ληκύϑιον. ἘΣο- 190 
φοκλῆς δ᾽ iv ᾿ἀνδρομέδᾳ, αὐτοχείλεσι ληκύϑοις ἔφη, 
δηλῶν ἀλαβάστους μονολίϑους. καὶ τὸ μὲν εἰς τὰς 

β5ληκύϑους καϑιέμενον ἐπὶ γεύματι τοῦ μύρου, σπα- 
| 3ῖδα, καὶ σπάϑην κλητέον, ᾿Δριστοφάνους uiv εἰπόν- 
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vog iv Ζ.αιταλεῦσι, τῆς μυρηρᾶς ληκύϑου πρὶν xa- 
τήλασας τὴν σπαϑίδα γεύσασϑαι μύρου. καὶ ydg EU- 
βουλος ἐν ταῖς Στεφανοπώλισιν τοῦτο μὲν σπαϑίδα, 

τοὺς δὲ ἀλαβάστους, ἀλαβάστια εἴρηκε, λῦε τάλαβά- 
στια σὺ ϑᾶττον, καὶ τῇ σπαϑίδι τὸν πώγωνά uov5 

191 καὶ τὴν ὑπήνην μύρισον. ᾿᾿Δλέξιδος μέντοι iv τῷ 
ΖΙρωπίδῃ σπάϑην τὴν σπαϑίδα εἰπόντος, τὴν σπάϑην 
ἐν τῷ μύρῳ καϑῆκε. τὸ δὲ ἀγγεῖον, εἰς ὃ ἐξεχεῖτο τὸ 
μύρον, ἐξάλειπτρον ἐκαλεῖτο, ὡς ᾿Δριστοφάνης iv 
᾿Δχαρνεῦσιν. οὗ δὲ ἔγκεινται αἱ ἀλάβαστοι, ταῦτα τὰ 1ὸ 
σχεύη ἀλαβαστοϑήκας τῶν ἄλλων λεγόντων, ᾽άριστο- 
φάνης ἐν Τριφάλητι ἀλαβαστροϑήκας ἔφη, ἀλαβα-: 

19967909)x«g τρεῖς ἔχουσαν ix μιᾶς. "κοινῇ δὲ κερα: 
μέων σχευῶν ὀνόματα ἐν ᾿Δξιονίκου Χαλκιδικῷ, : 

. τρυβλία, χύτρα, λοπάδιον, ὀξὶς, χοῦς, Guild, . 15 
λεκάνη, ϑυεία, κάνθαρος, σεισὼν, λύχνος. 
ὑπηρεσία Gov παντελὴς, γραῦ, κεραμίων. 

τὰ πλείω δὲ τούτων καὶ ἄλλης ἂν ὕλης γένοιτο, ἐπεὶ 
καὶ Ἕρμιππος ἐν Θεσμοφόροις τὸν χύαϑον, καὶ τὴν 

οἰνοχόην καὶ τὸ λύχνιον καὶ τὰ τοιαῦτα σχεύη χαλ- 30 
κίδια καὶ χαλκία καλεῖ, ὡς ἐκ χαλκοῦ πεποιημένα. C 

198. "KEGOAAAION KZ. 
Περὶ τῶν ἐπὶ κοίτης ἐπιτηδείων. 

“ειπνήσαντι δὲ καὶ πρὸς κχοίτην τραπομένῳ, τὰ 
μὲν στρώματα, καὶ ἐπιβλήματα προείρηται. ἐν και- 35 
ρῷ δ᾽ ἂν εἴη τὸ παρ᾽ Ὁμήρῳ ἱμάτιον ἐνευναῖον καὶ 
παρευναῖον μέγα καὶ δασὺ καὶ ὃ παρὰ τοῖς χωμῷ- 
δοῖς χιτῶν εὐνητὴρ, ὃς τοῦ νῦν ἐγχοιμήτωρ ἡδίων. 
ἧπου δὲ καὶ χλαῖναι, καὶ ῥήγεα σιγαλόεντα. καὶ οἵ 
παρὰ Μενάνδρῳ καυνάκαι, καὶ χειμῶνος σισύραι. 80 
καὶ τὸ παρ᾽ ᾿δριστοφάνει χείμαστρον. τὴν χλαῖναν δὲ 
οὕτως ἐκάλουν oí τῆς κωμῳδίας ποιηταὶ, μόνα τὰ 
παχέα ἱμάτια ταύτης τῆς προσηγορίας ἀξιοῦντες, 

94." ὥσπερ καὶ Θεόπομπος ἐν Εἰρήνῃ, χλαῖνάν. 600 λὰ- -— 
βὼν παχεῖαν ἐπιβαλῶ “ακωνικήν. “Ὅμηρος δὲ καὶ τὰ 85 
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λεπτὰ χλαίνας καλεῖ. οἵ μέντοι ᾿Δττιχοὶ τὸ λεπτὸν. 
χλανίδα, καὶ τὸ ἱππικὸν. χλαμύδα, ὡς Θετταλῶν. πρώ- 
την δέ φασι χλαμύδα ὀνομάσαι Σαπφὼ ἐπὶ τοῦ ἔρω- 
τος εἰποῦσαν, ἐλϑόντ᾽ ἐξ ὀρανῶ πορφυρέαν ἔχοντα 

5 προϊέμενον᾽ χλαμύν. "καὶ "τὰ μὲν" ὡς ἐπιτοπλεῖστον - 
ἀναγκαῖα τῇ καϑ᾽ ἡμέραν χφήσει σχεύη προείρηται" 

συναπτέον δὲ δι᾽ ὀλίγων τὰ jopen olov τὰ τῆς yv- 

ναικωνίτιδος. 

*KEOAAAION ΚΗ: 125 

10 | Περὶ τῶν iv γυναικωνίτιδι σχευῶν. 

Καὶ τὰ μὲν τῆς γυναικωνίτιδος σκεύη, ταλάρους᾽ 
ἂν καὶ χαλάϑους καὶ καλαϑίσκους ἐροῦμεν. καὶ τα- 
λάρια δὲ καὶ καλάϑια. καὶ μὴν καὶ ὄνον, ig οὗ νῶ- 
σι, καὶ ἐπίνητρον, καὶ ἄτραχτον, καὶ σπόνδυλον, xcl 

15 χλωστῆρα, καὶ κερχίδας, καὶ χτένας, x«i ἱστὸν, καὶ 
ἱστοῦ ἀντίον, καὶ κανόνα, καὶ πῆχυν, καὶ κελέοντας 
τοὺς καὶ ἱστόποδας, καὶ λείας τὰς καὶ ἀγνύϑας, καὶ 
σπάϑας. " Φιλύλλιος γὰρ iv Πόλεσι καὶ τὸ ἵστουρ- 196 
γικὸν ἐργαλεῖον, σπάϑην ὠνόμασεν; εἰπὼν, σπαϑᾶν 

20r0v ἱστὸν οὐκ ἔσται σπάϑῃ. προσθήσεις δὲ τούτοις᾽ 
καὶ σταϑμὰ, καὶ τάλαντα, ζυγὸν, πλάστιγγας. TÓvTÓ- 
νην. καὶ σταϑμία δὲ χαλκᾶ ἐν τῇ ix ᾿Δλκιβιάδου ἄρ- 
χοντος ἀναγραφῇ τῶν ἐν ἀκροπόλει ἀναϑημάτων dva- 
γέγραπται. ὅτάσιμα δὲ, τὰ σταϑμία Κηφισόδωρος κέ- 

95xA9xs. τῶν δὲ γυναικείων σχευῶν, κτένιον, ξάνιον, 
κομμώτριον, ξυρὸν, κάτοπτρον, οὗ τὴν ϑήκην λοφεῖον 
καλοῦσι, ψαλὶς, παρωπὶς. προσωπίς" *xe«i ὡς ἐν Ζία- 197 
ναΐσιν ᾿Δριστοφάνης, προσωπίδιον, ϑολία. πλέγμα τι 
ϑολοειδὲς ἐπὶ σχιᾷ, καὶ ῥιπὶς, καὶ σκιάδιον, ὃ xci 

ϑοσχιάδα ἂν εἴποις. οὕτω γὰρ καὶ τὸ Διονύσου σκιά- 
διον καλεῖται, καὶ πτερὸν δὲ τὸ σκιάδιον οὗ χωμῳ- 
δοποιοὶ καλοῦσι. ὁ δὲ Στράττις ἐν Ῥυχασταῖς προει- 
πῶὼν ῥιπίδα, ἐπήγαγε εἴτε ὀκιάδιον. τὰ δὲ πολλὰ τού- 
τῶν iv ἐσθῆσιν, ἢ ὑποδήμασιν, ἢ κόσμοις γυναικείοις, 

Pollux Vol. IT. . auis 
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ἤδη προείρηται, ὥσπερ καὶ ἀλαβαστοθῆκαι. καὶ παρὰ. 
Μενάνδρῳ ἐν Μισογύνῃ, σανδαλοϑῆκαι. ἐν δὲ Ag 
στοφάνους Αἰολοσίχωνι καὶ σμηματοφορεῖον.. 

198 *K EO444109N Ke. 
Περὶ τῶν τοῦ γεωργοῦ σχευῶν. — 5 

Τῶν δὲ iv ἀγρῷ σκευῶν τὰ ἀναγκαῖα, ἄροτρα, 
καὶ ἀρότρου μέρη. καὶ ἅμαξα, καὶ ἁμάξης μέρη. τὰ 
τὰ δὲ λοιπὰ, πτέον, ὡς οἱ ᾿Δττικοὶ λέγουσιν, ἢ πτύον, 
ὡς Ὅμηρος. οὕτω γὰρ λέγει, ὅταν φῇ, ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀπὸ 
πλατέος πτυόφιν μεγάλην κατ᾽ ἀλωήν. καὶ ϑρίναξ 10. 
δὲ, καὶ δρέπανον, καὶ δρεπάνη, καὶ ὡς Φερεκύδης 
ὠνόμασε, κρώπιον. περὶ γὰρ τοῦ Κόδρου λέγων, ὅτι 
ὡς ἐπὶ φρυγανιόσμὸν ἐξῆλθεν ἐν dygoíxg τῇ σχευῇ 
βουλόμενος λαϑεῖν, φησὶν ὅτι τῷ κρωπίῳ τινὰ παί- 

199 σας ἀπέχτεινε. " καὶ πλύκανον δὲ καὶ χόσχινον, καὶ 15 
σκαπάνη, καὶ σχαφίον, καὶ σκαλὶς, καὶ μαχέλῃ, καὶ 
ἄμη, καὶ ἀξίνη, καὶ δίκελλα, καὶ σμινύη, καὶ σμινύ- 
διον, καὶ λίστρον, καὶ σφῦρα βωλοκόπος, καὶ πέλε- 
xvg ξυλοκόπος. καὶ τὰ ἀγγεῖα τὰ ὑποδεχόμενα τὴν 
ὀπώραν, τρασιὰ, κόφινος, σύρισσος, ἄῤῥιχος, σταφυ- 30 
Aofoásiov: τάχα δὲ καὶ σώρακος, εἰ καὶ παρὰ τοῖς 
κωμῳδοποιοῖς οὕτως ὠνομάσϑη τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ τὰ 

180 σκεύη τῶν ὑποκριτῶν. "᾿Δριστοφάνης δὲ iv Zavol- 
6w ἔφη, 

κακῶν τοσούτων ξυνελέγη μοι σώρακος. 25 

᾿Δλέξιδος δὲ καὶ δρᾶμα Σώρακοι. τῶν δὲ γεωργικῶν. 
καὶ χάρακες, καὶ κάμακχες" καὶ τῶν ἐλαϊστῶν ῥάβδοι, 
ῥάχτριαι" καὶ ὄρος, τὸ τρῖβον τοὔλαιον ξύλον. καὶ 
τόπιον, τὸ περιδονούμενον αὐτῷ σχοινίον" καὶ τριπ- 
τὴρ, ὁ κρατὴρ, εἰς ὃν ἀποῤῥεῖ τοὔλαιον. ἀλλὰ καὶϑ0. 
ληνὸς, καὶ ὑπολήνιον, ὡς ἐν τοῖς Ζημιοπράτοις πέ- 

πρατᾶι. ἥἧπου δὲ καὶ φορμὸς τῶν γεωργικῶν, xai. 
γαῦλοι, καὶ σχαφίδες, καὶ ταρσοὶ, καὶ ταῤῥοὶ, καὶ 

131 τάλαροι, καὶ τυροκομεῖον, xe, τυροφορεῖον. * καὶ. 
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πολλὰ τῶν μαγείρου καὶ ἀρτοποιοῦ σχευῶν. τάχα δὲ 
xci σχοῖνος, καὶ βάτος, καὶ ὀρκάνη, καὶ δάχος, καὶ 
χόνυξα, καὶ χνάφος, καὶ πάνϑ᾽ ὅσα ἀκανθώδη τοῖς 
καρποῖς ἐπὶ φρουρὸν περιβάλλεται Ko “καλαύροπες ^C 

50E καὶ κορύναι, καὶ σκυτάλαι, καὶ σχίπωνες, καὶ βα- 
ἰαι προσήχουσι γεωργοῖς" ᾿χκαὶ πίϑοι, καὶ πιϑάκ- 

νας, καὶ πιϑακνίδες, καὶ σιπύαι, καὶ σιῤῥοὶ, καὶ διφ- 

δόμα, καὶ αἰγῆ, - — € 

ἫΝ "KEOA4A10N 4 $^nenylsg 
30 Περὶ τῶν τοῦ éulug jud ναυτικῶν GubvOV. Ὁ 

τ Τὰ δὲ ἁλιέως σκεύη, ᾿φέρνιον; σπυρὶς, σπυρί- 
δίιον, σπυρίχνιον, λίνον, πάναγρον λίνον, δίχτυον, ἀμ- 

φίβληστρον. “Μένανδρος δὲ ἔφη ἐν Aus, ἀμφιβλή- 
'στρῳ περιβάλλεται: καὶ ἕρκη. δὲ, καὶ πόρκχοι;: καὶ 

δκχύρτοι, καὶ γρῖφοι, καὶ γάγγαμον" ἀφ᾽ οὗ xoi ; iege 
λος τὸ δύσλυτον xexóv, ἢ δυδέλιζτον ἔφη, γάγγαμον. , 

'ἄτης παναλώτου. "τούτοις δὲ προσϑετέα,. φελλοὶ; χά- 133 
λάμοι; ῥάβδοι, κχάμαξ, ὁρμιὰ, ἄγκιστρα ἀκιδωτὰ, τρί- 
χες, λίνα, σπάρτα, σπαρτίναι, “μολύβδαιναι, vola, 

ϑοτριύδους, τρίαινα, Uy9Uxerrgov. Τὰ δὲ ναυτικὰ ὄχεύη 
κάλοι, ἱστία, κρίκοι, ἡνία, ̓ κωπὶς, zc, οἴακες, 
Nae πλῆκτρα, ὡς. Σοφοχλῆς iv ycidv. aie 

᾿ ὡς veogUAexig νυχτέρου ναυκληρίας "S 
ἣν πλήκτροις ἀπευϑύυνουσιν οὐρίαν τρόπιν. 

25* καὶ ὁλκχία δὲ τὰ πηδάλια ly Teunue ὠνύμαάε" καὶ 184 
παρὰ τῷ Ὁμήρῳ, 

ξεστὸν ἐφόλκαιον. 

diis; τροπωτῆρες ; ὑπηρέσια, ἀσκώματα, Md 
^ κάλοι, ἀντλία, κάδοι, ἀπόγαια, ἐπίγεια, πείσματα, ἄγ- 
Soxvg«i, 0Àxol, ἕρματα, οὖροι, ἀποβάϑρα, ϑράνια, δέῤ- 
6&2, διφϑέραι, δακτύλιοι. οὕτω δὲ τοὺς τετρημένους 
λίϑους ὠνόμαξον, ὧν τὰ πείσματα ἐξέδουν᾽ εὀρϑίαξ 
0L τὸ χάτω τοῦ ἱστοῦ καλεῖται, ὡς. τὸ ἄνω, κὰρ- 

Q2 
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χήσιον" καὶ ἔστι τοὔνομα τὸ ὀρθίαξ iv ἐρεῖν 

imos nnd 

135 oSKEOA eene ἊΣ 
— Περὶ τῶν εἷς ̓ ἐσϑήτων ϑεραπείαν, σχευῶν καὶ ἐφ᾽ 

οἷς ἀποτίϑενται. Y : 5 

Τὰ δὲ περὶ τὴν ϑεραπείαν τῶν ν ἐξούκώων deny. 
mÀvvol, x«l πλυντήρια᾽ καὶ γῇ σμηκτρὶς, κατὰ Νικό- 
ἰχαριν" καὶ. λίτρον, χὰὶ χαλαστραῖον. λίτρον κατὰ 
Πλάτωνα, κονία, καὶ κιμωλία yu κατὰ ᾿Δφιστοφάνην. 

καὶ avdqog καὶ ἱπὸς τὸ πιέξον τὰς ἐσθῆτας, ἐν τῷ 10 
γναφείῳ., ὡς ᾿Δρχίλοχος, κέαται δ᾽ ἐν ἱπῷ καὶ περι- 
στροφίδα δ᾽ ἂν ἐΐπους τὸ. ξύλον τὸ τὸν ἱπὸν περί- 
ὀτρέφον" ἐναρμόσαι δ᾽ ἂν τούτοις καὶ τὸ ἐν τοῖς Ζίη- 
μιοπράτους - ἐχπιεστήριον᾽ δεῖ δὲ ἐπὶ ταῖς ἐσθῆσι καὶ 
ῥαμμάτων" “εἴρηται “δὲ τοὔνομα. ἐν Πλάτωνος Ἑὸρ- 15 

ιϑ6ταῖς: ἐμφέρεσθϑαι δὲ τὰ δάμματα' * xai ἐν ̓ Ερμίππου 
| Moígaig ; ῥάμμ᾽ ἐπέκλωσας" προσδεῖ καὶ ῥαφίδος, ἣν 
Ὄρχιππος ἐν Πλούτῳ ὠνόμασε, ῥαφίδα καὶ λίνον λα- 
βὼν 'τόδε ῥῆγμα σύῤῥαψον: καὶ βελόνης δὲ τοὔνομα 
ἐν Εὐπόλιδος Ταξιάρχοις, iyd δέ γε στίξω σε. βελό- 90 
e τρισί" καὶ βελονίδες; ὡς Ἕρμιππος iv. Μοίραις" 
va δὲ ἀποτίϑενταν cd. ἐσθῆτες, χηλοὶ, κιβωτοὶ, χιβώς- 
τια; κίσται, καὶ κιστίδερ, ὡς iv. ᾿Ἱχαρνεῦσιν ᾿4ριστο- 

137 φάνης᾽ κοῖται, κοιτίδες" " καὶ φάσκωλοι, ὡς. ἐν Θεσ- 
μοφοριαξούσαις" ϑύλαχοι, στρωματόδεσμα᾽ iv δὲ τοῖς 95 
“Τἡμιοπράτοιξ, κιβωτὸς ϑυριδωτή" παρὰ δὲ τοῖς vso- 
τέροις, ὀίσκοι, ὡς ᾿Δντιφάνης ἐν Κυβευταῖς, δίσκος 
ἦν, ὃν εἶπεν. ὠνόμασται δὲ τῷ κιβωτίῳ παραπλήσιόν 
TL σκεῦος κανδύταλις, οὗ μέμνηται καὶ “Μένανδρος 
ἐν ̓“σπίδι, καὶ “ίφιλος ἐν "Ezibuxotoutvo* ὃ δὲ καν- 80 

. δύταλυς οὗτος vl δύναται; καὶ «τί ἐστιν; ὥσπερ ἂν εἴ- 
ποῖς ἀορτάς" ἐμοὶ μὲν δοκεῖ τὸ ὄκεῦος Περσικὸν, 
ἀπὸ τοῦ κάνδυος κληθέν" εἰς χρῆσιν δ᾽ αὐτὸ ἤγαγον 

ι838.Μαπεδόνες" "καὶ ξύγαστρα δὲ, καὶ ξυγάστρια" καὶ 
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στρωματεῖς δὲ LLLI TE ὃ Tsáóiog ἐν Ψευ- 
δαίαντι ἔφη, μάχαιρα, λόγχῃ, στρωματεύς" ὁ δ᾽ ᾿“πολ- 
λόδωρος Καρύστιος ἐν ᾿ἀντευεργετοῦντι, τοὺς στρω- 
ματεῖς ἔλυον. “κέχρηται δὲ τῷ ὀνόματι καὶ ᾿ἀντιφάνης 

5 ἐν ̓ Δἀποκαρτεροῦντι. xci ϑολίαν δὲ κίστην εἶναι λέ- 
γοῦσιν, ἔχουσαν ϑολοειδὲς τὸ πῶμα. Ξενοφῶν δὲ ἐν 

τῇ ᾿ἀναβάσει ἔφη. καὶ μαρσίπους ἱματίων" "αἱ δὲ 189 
ἀορταὶ εἴρηνται ἐν Ποσειδίππου Ἐπιστάϑμῳ, σκηνὰς, 
ὄχους, ῥίσκους, ἀορτὰς, τάχανα, λαμπήνας, ὄνους. τὸ 

1ογὰρ ἐν Μισογύνῃ Μενάνδρου, χλαμύδα, καυσίαν, 
λόγχην, ἀορτὴν, ἱμάτια, ἀμφίβολον, ὅτι “ἔνιοι καὶ 
ἀορτῆρα γράφουσιν, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ περὶ ξώων "4gi- 
στοτέλους δύο τῶν πρὸς τῇ ῥάχει φλεβῶν ἡ ἀρι- 
στερὰ ἀορτὴ καλεῖται" παρὰ δὲ Φερεκύδῃ εἷς τῶν 

15 Κυκλώπων. Τὰ δὲ xovotog σχεύη, κτένες, κουρίδες, 
μάχαιραι, μαχαιρίδες" *iv μὲν γὰρ Κρατίνον Zhovv- 140 
σαλεξάνδρῳ εἴρηται, ἐνεῖεν δὲ ἐνταυϑοῖ μάχαιραι 

κουρίδες, αἷς χείρομεν τὰ πρόβατα καὶ τοὺς ποιμέ- 

νας. ἐν δὲ Χρυσῷ γένει Εὐπόλιδος, Ex: ὁ χουρεὺς 
20 τὰς μαχαιρίδας λαβὼν, ὑπὸ τῆς ὑπήνης κατακερεῖ τὴν 

εἰσφοράν. καὶ eig δὲ, τῶν κουρέων σχευῶν, ἣν καὶ 
μίαν μάχαιραν καλοῦσι. καὶ ἕνρὸν, καὶ ξυροδόχη ὡς 
ἐν Θεάμοφοριαξούσαις ᾿Δριστοφάνης" 

χρῆσόν ys νῦν ἡμῖν ξυρόν. "Ay. αὐτὸς λόμβανε 

35 ἐντεῦϑεν ἐκ τῆς ξυροδόχης. 

καὶ ὀνυχιστήρια δὲ λεπτὰ Ποσειδίππῳ. * Τὰ δὲ σχυτο- 141 
τόμου σχευη, τομεὺς ἐν Πλάτωνος ᾿Δμεβιάδῃ εἰρημέ- 
vog* x«i σμίλη, ἐν τῇ Πολιτείᾳ" καὶ καλάπους, ἐν τῷ 
Σνμποσίῳ" καὶ περιτομεὺς δ᾽ ἂν ῥηθείη, καὶ χηλεύ 

βοματα, x«l ὕπεας᾽ καὶ ὀπήτιον εἴρηται ἐν Νικοχάρους 
Κρησὶ, τοῖς τρυπώνοις ἀντίπαλον ὅπερ ἀγχίλεον. Τὰ 
δὲ χυνηγέτου σχεύη, λίνα, δίκτνα, ἄρχυες, ἐνόδια, ἐκ- 
βόλια, ατάλικες, στήριγγες, κάμακες, δίκρα, χκάλοι, 
ἱμάντες, κυνουχοὶ, σχαλίδες, σχαλιδώματα, ξίφη, δό- 

8ϑόθατα, ἀκόντια, δρέπανα, τύξα, προβύλια, ποδάγραι' 
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142 ἁρπεδόναι, GtiQol, σειρίδες, πλεχταί " πλεχτὴν γὰρ 
οἱ ᾿Δ4ττικοὺ τὴν σειρὰν ὠνόμαξον, ὡς Πλάτων ἐν. λ- 
λάδι, βούλει τὴν δέ σφι πλεχτὴν κάϑω, κἄπειτ᾽ ἐνελ- 
χύσω σε δεῦρο; πελέχεις, δέραια, περιδέραια, τελαμώ- 
vit, ῥόπαλα, σχυτάλαι, ξυήλαι, ἀρνακίδες, ἧλοι, ἐγ-5 
κεντρίδες. Στρατιώτου δὲ σκεύη, ἀσπὶς, πέλτη, ϑώ- 
ραξ, ἡμιϑωράκιον, σπολὰς, κράνος, xógvg, περικεφά- 
λαια, λόφος, τριλοφία, χεῖρες, κνημῖδες, πίλοι, τόξα, 
βέλη, τοξεύματα, ὀϊστοὶ, φαρέτρα, ὀϊστοδόχη, ὀΐστο- 
ϑήχη, γωρυτὸς, φαρετρεῶνες, καὶ τῆς ἀσπίδος τὸ ἔλυ-10 

14ϑτρον σάγμα, καὶ τοῦ κράνους ἡ ϑήκη Aopsiov* *àó- ᾿ 
ρατα, ἀκόντια, ἀκοντίσματα, κοντοί" καὶ τὸ TOU δό- 
ρατος ἱστάνενον, δσαυρωτὴρ, καὶ στύραξ, καὶ στυρά- 
κίον" καὶ τὸ προὖχον σιδήριον, λόγχη, αἰχμὴ, ἐπιδο- 
ρατίς. ἡ δὲ ϑήκη, δουροδόκη᾽ καὶ ξυστὰ δ᾽ εἴποις ἂν 15 
καὶ κάμακας, καὶ παλτὰ, καὶ σαρίσσας, καὶ σαυ- 
víc* τὸ μὲν ὄνομα ἐπ᾿ ἀνδρείου αἰδοίου ἐστὶ παρὰ 
Κρατίνῳ" ἐπὶ δὲ τοῦ δόρατος ἐν Φιλαδέλφοις 4ε-- 

vávógov, 

ὥστ᾽ ἔγωγ᾽ ἂν εἱλόμην που σαυνίῳ οὐδ μῶν 
' : !yogs s s ἡ 

144* xoci ᾿Δριστοφάνης uiv ἔφη iv 'OàÀxdoi, λόγχαι δ᾽ 
ἐκαυλίξζοντο, καὶ ξυστὴ κάμαξ. ἐν δὲ Σχηνὰς κατα- 
λαμβανούσαις, 

x«l τῶν πλατυλόγχων, ὡς δρᾷς, ἀκοντίων. 

"άλεξις δ᾽ iv “ευκάδι, φέρε τὴν σιβύνην καὶ πλατύ- 95 
λογχα. "Autubiag δ᾽ ἐν Σφενδύνῃ, τὸ μὲν δόρυ μετὰ 
τῆς ἐπιχάλκου πρὸς Πλαταιεῖς ἀπέβαλε. προσϑετέον 
δὲ τούτοις; ξίφη, καὶ μαχαίρας, καὶ κοπίδας, καὶ dxt- 
νάχας, καὶ ξυήλας, καὶ δρέπανα, καὶ δορυδρέπανα, 

καὶ ἐγχειρίδια, καὶ λαβὴν ξίφους, καὶ προλαβὴν ξί- 80 
145 φους, καὶ κώπην , καὶ τὴν ϑήκην κουλεόν. "καὶ Εὐ- 

ριπίδης μὲν iv Παλαμήδει λέγει κώπην χρυσόκολλον. 
᾿ Μένανδρος δὲ iv ᾿Δλιεῦσι, χαὶ χρυσόλαβες κἁλὸν 

πάνυ ἐγχειρίδιον. Θεόπομπος δὲ ἐν Πόλεσιν, ἐλεφαν- 
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τοχώπους ξιφομαχαίρας. ὅτι δὲ καὶ τὴν σπάϑην ἐπὶ 
τοῦ ξίφους εἰρήκασιν, εὕροις ἂν ἐν Εὐριπίδου Εὐ- 
ρυσϑεῖ σατυριχῷ, πᾶς δὲ φασγάνῳ ἐξηθϑέριξεν, ὥστε 
πύρινον σπάϑῃ κολούων φασγάνου μελανδέτου. εἰ δὲ 

δὁτοῦτο ἀμφίβολον, Φιλήμων iv Ῥυδίαις σαφέστερον 
αὐτὸ ποιεῖ λέγων, 

σπάϑην παραφαίνων, δηλαδὴ χρυσένδετον. 

Ἐχαὶ ἐν τῷ "Μισουμένῳ Μένανδρος, ὅταν λέγῃ, ἀφα-146 
ὦ νεῖς γεγόνασιν αἱ σπάϑαι. τούτοις δ᾽ ἐπαχτέον σφεν- 

1Ιοδόνας, λίθους, μολυβδίνας, πελέκεις, σαγάρεις, πυ- 
ρεῖα, δέῤῥεις, διφϑέρας, σκηνὰς, μαχέλλας, χάλους, 
ἱμάντας, ἁλύσεις, γυλίους, στρωματόδεσμα. καὶ τελα- 
μῶνα δ᾽ ἂν, καὶ ξωστῆρα εἴποις, καὶ ὄχανα, καὶ κιλ- 
λιβάντας, ᾿Δριστοφάνους εἰπόντος, 

15 τοὺς κιλλιβάντας οἷσε, παῖ, τῆς ἀσπίδος. 

Τέχτονος σκεύη, σχέπαρνον, πρίων, σφῦρα, τέρετρον, 
τρύπανον, τρυπανοῦχος, ἀρὶς, δίνη, πέλεκυς. καὶ xo 
Ὅμηρον, πέλεκκχος. ἐν δὲ τῇ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ στήλῃ ὠνα- 
γέγραπται, τρύπανα, τρυπανίας ἔχοντα, ἴσως τὴν ἀρί- 

Ξοδα. "Χαλχέως δὲ σχεύη, ἄχμων, ἀκμοϑέτης, δαϊστὴρ, 147 
πυράγρα, φύσαι, φυσητὴρ, ἀκροφύσιον, χοάνη, ἀκό- 
ναι, ϑηγάναι, ἐσχαρίδες, καὶ κροταφίδες. Οἰκοδόμου 
δὲ σχεύη, λεῖαι, γλαρίδες, ὡς Σοφοκλῆς ἔν Πριάμῳ. 
τύχοι, κανῶν, διαβήτης, πῆχυς, στάϑμη, μολύβδαινα, 

95 ὑπαγωγεύς. τάχα δὲ καὶ μοχλίον, εἰ καὶ τοῖς τοιχωρύ- 
χοις τοῦτο προστιϑέασιν oL κωμῳδοποιοί. καὶ μοχ- 
λίσκον δὲ τὸ τοιοῦτον ᾿Δριστοφάνης ἐν Σκχηνὲς κατα- 
λαμβανούσαις ὠνόμασεν εἰπῶν, τοῖχον μοχλίσκῳ σα- 
λεύειν. " οἷς προσαριϑμητέον καὶ τὰ ἐν Βατράχοις 148 

30᾽Δριστοφάνους, 

καὶ πλαίσια ξυμπτυχτὰ πλινϑευσουσί γε, 
καὶ διαμέτρους, καὶ σφῆνας. 

ἐν δὲ ταῖς ᾿ἀττικαῖς στήλαις ἀναγέγραπται, πρίων λι- 
ϑοπρίστης, χαὶ καρκῖνος λίϑους ἑλών. εἴποις δ᾽ ἂν 

86 καὶ μηχανὴν λιϑαγωγόν. Νεωλκοῦ δὲ σκεύη, φάλαγ- 
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149 veg, φαλάγγια, δλκοὶ, οὐροί. " Τοῦ δὲ μεταλλέως, 
ϑύλακοι, περίοδος, σάλαξ' καὶ ϑυλακοφορεῖν μὲν τους 
μεταλλέας οἱ κωμῳδοὶ λέγουσι. περίοδον δὲ. καὶ σά- 
λακα Θεόφραστος ἐν τῷ μεταλλικῷ περίοδον μὲν τὸ 
ἀγγεῖον, ᾧ καταχεραννύουσι τὸν σίδηρον. σάλακα δὲ,5 
τὸ τῶν μεταλλέων κόσκινον. ὁ δὲ τορεὺς, φρεωρύχων 
ἐργαλεῖον. ᾿Ιατροῦ δὲ σκεύη σμίλη, ὑπογραφὶς, ὦτο- 
.gÀvglg, ψαλὶς, μηλωτρὶς, μήλη, ὀδοντοξέστης, ὀδοντά- 
you, ἐξάλειπτρον, λουτήριον, σικύα, ὑπόϑετον, λεκα- 
vig, σπογγία, ἐπίδεσμα,, σπληνίον, λαμπάδιον, ποδο- 10 

150 στράβη, κλυστήρ. " ἔστι γὰρ παρ᾽ Ἡροδότῳ τοὔνομα. 
τάχα δὲ καὶ βάλανος. ἐπὶ γὰρ τοῦ ἐκ στέατος καὶ 
λίτρου προμήχους πλάσματος, ᾧ ἀντὶ κλυστῆρος χρῶν- - 
ται, βαλανίσαι ᾿πποχράτης ἔφη. ἐν δὲ τοῖς Ζίημιο- 
πράτοις, καὶ ῥακία, καὶ κηρωτὰ γέγραπται. Κυβευτοῦ 15 
σχεύη, ἄβαξ, ἀβάκιον, κόσχινον, κύβοι, διάσειστοι 
κύβοι, ἀστράγαλοι, φιμοὶ, κημοὶ, τηλία, κήϑια, κηϑί- 
δια, ψῆφοι, πεττοί. Σοροποιοῦ σκεύη, σορὸς, πύε- 
Aog, κιβωτὸς, ληνός. οἵ vs γὰρ περὶ Ἔραστον καὶ 
Κορίσκον Πλάτωνι ἐπιστέλλοντες γράφουσι, ληνὸν 90 
"Aéciav τῆς σαρκοφάγον λίϑου. καὶ ἐπάγουσι περὶ 
τοῦ αὐτοῦ λέγοντες, ὁρῶ ὅγε Φερεχράτης iv τοῖς 

"Ayolowg ἔφη, 

ἦ μὴν σὺ σαυτὸν μακαριεῖς, ὅταν ᾿ 
αὐτοί σε κατορύττωσιν. οὐ δῆτ᾽. ἀλλ᾽ ἐγὼ 25 . 
τούτους πρότερον. οὗτοι δὲ μακαριοῦσιν ἐμέ. 
καίτοι πόϑεν ληνοὺς τοσαύτας λήψομαι. 

151 *KEGOAA4AION 48.. 

Περὶ βαλαντίου. 

Καὶ μιξάμενοι δ᾽ ἂν εἴποιμεν, σχεύη, βαλάντια. 80 
καὶ βαλαντίδια, ὡς ἐν Αἰξὶν Εὔπολις. καὶ ϑυλάκιον 

δὲ, καὶ ϑυλακίσκον. ᾿Δριστοφάνης γοῦν ἐν Τριφά- 

λητι τοῦτο ὑποδηλοῖ, ὅταν φῇ; 
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ἔπειτ᾽ ἐπὶ τοῦψον ἧκε, τὴν σπυρίδα λαβὼν 
καὶ ϑυλαχίσκον, καὶ τὸ μέγα βαλάντιον. 

ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ δὲ κύστιν ὑείαν ἐν Ταγηνισταῖς, ὃ δὲ 
λύων χύστιν ὑείαν, κἀξαίρων τοὺς “αρεικούς. " ἐπὶ 1δ2 

στοῦ αὐτοῦ δὲ καὶ σακίον, ὅταν φῇ iv Θεσμοφορια- 
ξούσαις, 

Guxlov, ἐν οἷσπερ τἀργύριον ταμιεύεται. | 
καὶ πόδα δὲ βαλαντίου ὁ αὐτὸς εἴρηκεν ἐν Βαβυλω- 
vlotg. ἀργυροϑήκην δὲ ᾿ἀντιφάνης iv Μίδωνι εἴρηκεν. 

10 εἰ δὲ χαὶ τῷ μαρσιππίῳ τις χρῆσϑαι βούλοιτο, βοη- 
ϑήσει αὐτῷ ᾿ἀπολλόδωρος ὁ Καρύστιος εἰπὼν ἐν τῇ. 
Ἐνέᾳ, μαρσίπιόν vt μικρόν. ἀρυβάλλους δὲ ἐπὶ τοῦ 
συσπάστου βαλαντίου ἐν ᾿Δἀντιφάνους Αὐτοῦ ἐρῶντι, 
xcl ἐν τῷ Στησιχύρου Κερβέρῳ. 

155 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΑΓ. οἰ 468 
map Περὶ po 

. Γλωττοχομεῖον μὲν οὖν, ἡ ϑήκη τῶν αὐλῶν. καὶ 
deba δὲ, τὴν τῶν αὐλῶν ϑήκην καλοῦσι. καὶ αὐ. 
λοὺς ὀστεΐνους. καὶ καλαμίνους αὐλοὺς ᾿Ζριστοφάνης 

ϑοἔφη, καὶ Καλλίμαχος τὴν φορβείαν τὴν αὐλητικήν. 
καὶ κρουπέξια, τὰ τῶν αὐλητῶν ὑποδήματα. "τὸ μὲν- 154 

τοι γλωττοκομεῖον εἴρηκε Μύσιππος ἐν Βάκχαις, αὐ- 
τοῖσιν αὐλοῖς ὁρμαὶ καὶ γέωντοκομείφ, ὠνόμασται γὰρ 
ἀπὸ τῶν γλωττῶν" οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ἐπὶ τοῦ ἀγγείου 

25 χεωτερχομεῖον παρὰ τοῖς νεωτέροις ἔστιν εὑρεῖν, ὡς 

ες ἐν. τῷ Τιμοκλέους Βαλανείῳ, καὶ τὸ γλωττοκομεῖον 
βαλανεύεται. καὶ ἐν ᾿ἡπολλοδώρον τοῦ Καρυστίου 
“ιαβόλῳ, μέγα ὦ Φορμίων γλωττόκομον, οὐκ óg- 
ϑαλμῷ. : 

E ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ A4. 155 
Περὶ γαλεάγρας καὶ περὶ τοῦ ἐφ᾽ οὗ αἱ ὄρνιϑερ 

χαϑεύδουσιν. 

Ex δὲ τῶν σκευῶν καὶ γαλεάγρα'" τὸ δὲ ὄνομα 
ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις ““]ημοσϑένους πρὸς ᾿Δριστογεί- 
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τονα. καὶ μυάγρα. ᾿Δριστοφάνης δὲ ἐν Φοινίσσαις 
κέχρηται τῷ ὀνόματι" ἐν δὲ Πλούτῳ εἰπὸν τὴν μυά- 

15679«v καλεῖ. "καὶ Καλλίμαχος δὲ ἔφη, 

εἰπόν τ᾽ ἀνδίχτην τε, μάλ᾽ εἰδότα “μακρὸν ἁἀλέ- 
: σϑδε, —— 

ὡς καὶ τὸν ἀνδίκτην. ὄντα εἶδος μυάγραφ' τὸ ̓ μέντοι5 
ἐνιστάμενον ταῖς μυάγραις παττάλιον, σκανδάληϑρον 
καλεῖτε, ὡς ὁ ἐν ταῖς μείξοσι πάγαις, πάτταλος, ὁόπ- 

τρον. τὸ δὲ σπαρτίον, ᾧ συνέχεται, μήρινϑος. τὴν δὲ 
᾿ἀνδρομέδαν Κρατῖνος. ἐν τοῖς Σεριφίοις “δελεάστραν 
καλεῖ. Νικοφῶν. δὲ τὰς τοιαύτας πάγας ἐν "good 10 
τῆς loveig δελέαστρα εἴρηκε. πέτευρον. δὲ, οὗ τὰς 
ἐνοικιδίας ὄρνυϑας ἐγκαϑεύδειν. συμβέβηχεν "AgiGro- 
φάνης λέγει, ὥσπερ καὶ χρεμάστραν ἐν ταῖς Νεφέ- 

157 λαις. "σὺν δὲ τούτοις λεγέσθωσαν, δοκοὶ, δοκχίδες,. 

ἰκρία, στρωτῆρες, καλυμμάτια. καὶ μετὰ τοῦ κεράμου 15 
ἐν τοῖς Ζίημιοπράτοις, καλῃπρῆρεο χορινϑιουργεῖς. καὶ 

ἰκριωτῆρες. ἀκτηρίδα δὲ τὴν βακτηρίαν. yes ἐν 
oid. ὠνόμασε. καλεῖται δὲ οὕτως καὶ τὸ τὸν. évuóv 
τοῦ ἅρματος, ἢ τῆς ἁμάξης ἀνέχον ξύλον, ὅταν ἄξευ- 
χτος ἢ» ὃ στήριγγα καλεῖ “υσίας. ὥσπερ καὶ τὴν ανή-30 
μὴν τῆς ἁμάξης ὁ αὐτὸς ὠνόμασε χνημίαν. : 

158 *KEGOAAAION AE. 

Περὶ τραπέζης λογιότηρίας. ἢ 

Προσϑετέον δὲ τούτοις τράπεξαν λογιστηρίαν, πε- 

λίον, πίλον, πιλάδιον, τάρπην, ἥ ἔστι πλέγμα ix λύ- 95 
γων. ἔτι δὲ καὶ γύργαϑον, καὶ ϑωμὸν, gero νον 
iv ΖΔαιταλεῦσιν εἰπόντος, 

εἰ μὴ δικῶν τε γύργαϑος, ψηφισμάτων τε ϑωμός. τ 

159 *KEOAAAION ἅς 
Περὶ οἰκιδίων ἐν olg τρέφεται τὰ ξῶα καὶ ἑτέρων 80 

' τοιούτων. 
Καὶ οἰκίσκον δὲ ὀρνίϑιον, καὶ οἰκίσκον περδικικὸν 

᾿Δριστοφάνης ἐν ᾿Ολκάσιν ἔφη. εἰ δὲ μὴ ψευδὴς ὁ 
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“γαερίδου λόγος ὑπὲρ ᾿'Δρπάλου, iv αὐτῷ γέγραπται, 

ἐχπηδήσαντες ἐκ τῶν περδικοτροφείων. καὶ χοιροτρο- 

φεῖον δὲ, ἐν ᾧ χοῖροι τρέφονται, ὡς Εὔπολις, καὶ 

Φρύνιχος ἐν Ποαστρίαις. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ χοιροχο- 
Susiov ἐν ᾿Δριστοφάνους “υσιστράτῃ. "καὶ γρυμέα δὲ 160 
ἀγγεῖόν τι εἰς ἀπόϑεσιν, ὃ ἔνιοι πήραν νομίξουσι. καὶ 
ϑύλακος, καὶ ἀσκοθϑύλακος, ὡς ἐν τῷ ᾿Δριστοφάνους 

Γηρυτάδῃ. καὶ ἀσκοπῆήρα, ὡς ἐν ταῖς “Θραις ᾿άριστο- 
φάνους. καὶ κέστρα δὲ σφύρας τινὸς εἶδος σιδηρᾶς, 

ιοώς ἐν Αἰγεῖ Σοφοκλῆς, κέστρᾳ σιδηρᾷ πλευρὰ καὶ 

κατὰ ῥάχιν ἀλόησαι πλεῖον. ἀλλὰ μὴν καὶ κύρτη σι- 
δηρᾶ ἀγγεῖόν τι, οἷον οἰκίσκος ὀρνίϑιος, παρὰ 'Hgo- 
δότῳ καὶ ᾿Δργιλόχῳ. καὶ καλιὰ δὲ καὶ καλμὸς, ὁ τοι- 
οὔτος οἰκίσχος, ὡς Κρατῖνος Θράτταις, ἐς τὸν καλιὸν 

155v τύχῃ καϑέργνυται. * ἤδη δὲ καὶ τὸν πρὸς οἰχήσεις 161 
ἐπιτήδειον οὕτω λέγουσιν, ὡς ἐν ᾿Ελπίδι Ἐπιχάρμου 
εἴρηται, τὸν τοῦ γείτονος καλιόν. ἐν δὲ Εὐπόλιδος 
“ὐτολύκῳ, οἰχοῦσι δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν τρισὶ καλιδίοις οἴς- 
axua ἔχων ἕχαστος. σάγματα μὲν οὖν ὑποζυγίων 

φοχατὰ τοὺς πολλοὺς ἐν τῷ πέμπτῳ Φιλιππικῶν ἐστιν 
εὑρεῖν. σακκοπήραν δὲ, ὡς εἴθισται τοῖς ἰδιώταις λέ- 
γειν, iv ᾿Δπολλοδώρου τοῦ Καρυστίου ᾿Δἀμφιαράῳ, 
ἐμβαλόντες, ὦ πονηρὲ σὺ, εἰς σακκοπήραν αὐτὸν, 
ἐπιϑήσουσί που ἐφ᾽ ὑποξύγιον. *gígww δὲ ἐν τοῖς 160 

95 Δττικοῖς "Tuvoug οὐ τὴν γῆν ἔνιοι ἀκούουσιν, ἀλλὰ 
τὴν σιπύαν, ἐξ ἧς ἡ Ζημήτηρ προὐχύμιξε τὰς τρο- 
qc. ἀορτῆρα δὲ τὸν ξωστῆρα Φερεκράτης ἐν Γραυσὶ 
κέχληκεν. ἡ δὲ καυσία, πῖλος Μακεδονιχὸς παρὰ Με- 
νάνδρῳ, ὡς τιάρα Περσιχός. καὶ χυρβασίαν δὲ "Agr 

80 στοφάνης ἐν Τριφάλητι εἴρηκε, 

καὶ τὴν κυνῆν ἔχειν us κυρβασίαν ἐρεῖς. 

Ἡρόδοτος δὲ καὶ κίταριν. 
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'KEOAA4A410N ΔΖ. 
Περὶ ξωγράφου Gxsvóv. 

Ζωγράφου δὲ σκεύη, πίνακες, πινάχλια, καὶ κιλ- 
e£ καὶ ὀκρίβαντες, γραφίδες, ἐξογῥάφίϑεξῃ" 
σπυξία. 5 

*"KEGOAAAION AH. 

Περὶ τοῦ ἐφήβων φορήματος καὶ ἑτέρων ovuul- 
χτῶν τινῶν. - 

Τὸ δὲ τῶν ἐφήβων φόρημα, πέτασος, καὶ χλαμύς. 
Φιλήμων iv Θυρωρῷ, ἐγὼ γὰρ ἐς τὴν χλαμύδα κατε-1ὸ 
ϑέμην ποτὲ καὶ τὸν πέτασον. Τηλεκλείδου δὲ ἐν "Au- 
φικτύοσιν εἰπόντος, δουλοπόνηρον ῥυπαρὸν χόλυ- 
ὅρον, κάτοπτρον ἔνιοι ἀκούουσι. καὶ ὅταν μὲν ἐν. 
᾿“χαρνεῦσιν εἴπῃ ᾿Δριστοφάνης ἀχάνας χρυσίου, τὸ 

165 ἀγγεῖον ἴσως Περσικόν. "ἔνιοι δὲ τὴν ϑεωρικχὴν χί- 15 

στην οὕτω κεκλῆσϑαν νομίξουσιν. ἐν δὲ ᾿Δριστοτέλους. 
᾿Ορχομενίων πολιτείᾳ μέτρον ἔστιν ᾿Ορχομενίων τετ- 
ταράχοντα πέντε μεδίμνους χωροῦν ᾿Δττικούς. οἱ δὲ 
χοιτίδας τὰς Πυϑῶδε ἰόντων. ὅτε καὶ τὰ λεβηήτάρια 
καλοῦσι ταναγρίδας. ξίφους δὲ ὄνομα: ἔοικεν εἶναι 20 
βαρβαρικὸν ἡ σκαλμὴ, «Σοφοχλέους εἰπόντος ἐν 
Τροωΐλῳ, * gite vt 

6xcÀu» γὰρ ὄρχεις βασιλὶς ἐκτέμνουσ᾽ ἐμούς. 

τὸ δὲ ὄγκιον, σκεῦος πλεχτὸν εἰς ἀπόϑεσιν σιδήρου, 
ἢ ἄλλων τινῶν. παρὰ δὲ Ὁμήρῳ, τῶν ᾿Οδύσσέως πε- 95 
λέκεων. Ἕρμιππος δὲ ἐν Ζημόὅταις ἔφη. ἔχοντες ἴσον 

166 ἀσπίδιον ὀγκίῳ. "παρὰ δὲ Βοιωτοῖς τὸν κάδον σχύ- 
φον κεχλῆσϑαι λέγουσιν’ ἡ δὲ σμινύη, κάττυς δερμά- 
τιον ἐντιϑέμενον τῇ σμινύῃ, ὅταν ὁ στέλεχος ἀραιὸς 
qj. καὶ ἔστι τοὔνομα iv τοῖς ᾿Δριστοφάνους Δράμασιν 30 
ἢ Nur πτανάκα δὲ ἐστι ψίαϑος ἡ ἐν τοῖς ἀκατίοις,. 
ἣν καὶ κάνναν καλοῦσι. κραστήριον δὲ, τέτταρα ξύλα 
εἰς ἄλληλα ἐνηρμοσμένα τόνῳ ἐνδεδεμένα, ἃ κατῆρτο 
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πρὸ τῆς φάτνης τῶν ὑποξυγίων φέρειν αὐτοῖς τὸν 
χιλὸν, ὃν καὶ χύρτον, καὶ πύαν, καὶ κράστιν ἐκάλουν" 
ἐχφατνίσματα δὲ αἱ σανίδες αἴ ἀναιρούμεναι ἐκ τῆς 
φάτνης, ὡς καϑαίρεσθαι τὰ περιττά. 

5 'KEOA44410N. A60. 167 

Περὶ προσωπείου xci τῶν τοιούτων καὶ περὶ 
ἁλύσεως. 

'Ex δὲ τῶν σκευῶν ἔστω καὶ προσωπεῖον, καὶ 
μορμολύχειον, καὶ γοργεῖον, καὶ προσωπὶς, καὶ, ὡς ἐν 

Ιοτοῖς Σοφισταῖς Πλάτων ὠϑόνιον πρόσωπον. καὶ xÀo- 
0g, καὶ κλοιὸς, καὶ ἅλυσις, καὶ μονάλυσις. ἡ δὲ ἅλυ- 
(ig οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ δεσμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ γυ- 
ψαιχείου κόσμου ὠνόμασται παρὰ ᾿Δριστοφάνει, σφρα- 
γῖδας, ἁλύσεις. Φιλιππίδης δὲ ἔφη, ἁλύσιον δὲ εἶχε, 

15 τετταράκοντα δραχμὰς ἄγον. δεσμὸς μέντοι σιδηροῦς 
καὶ σχύλαξ, οὐ μέμνηται Πλάτων ἐν Ἑλλάδι, λαβὼν 
οὖν τὸν σκύλακα τὸν τοῦ προξένου, χἄπειτα δῆσον 

*KEGOA4AAIOQON M. 168 

20 Περὶ ἀναξυρίδων καὶ τῶν ὁμοίων καὶ ἔτι δι ὧν παί- 
ξει τὰ παιδία. 

Ἐχ δὲ σχευῶν καὶ ἀναξυρίδες, καὶ σκχελεαὶ, ad 

ποδίδες, καὶ Περσικαὶ, ὡς ᾿Αριστοφάνης iv ταῖς Νε- 

φέλαις τὰς ἀναξυρίδας ἔοικε καλεῖν. ᾿Δντιφάνης δὲ 
95ἐν Σχκύϑαις ἢ Ταύροις, σαράβαρα καὶ χιτῶνας πάν- 

τὰς ἐνδεδυχότας. ἡ δὲ ἁμαξὶς, ἁμάξιον μικρὸν, καὶ 
παίζειν τοῖς παιδίοις" καὶ κώδων δὲ ἔστι τῶν Gxtv- 
Qv, καὶ τρυτάνη, καὶ ὑστριχίς᾽ τάχα δὲ καὶ κώδιον, 
καὶ χωδάριον, καὶ ἀρνακὶς, - καὶ βακτήριον, καὶ 

ϑοσάχκος, καὶ. λυχνὶς, καὶ σπυξὶς, καὶ ἕτερόν τι τοιοῦ- 
TOV ies 96. ὅταν φῇ image woad ἐν Ayag- 

veles, 
6) δ᾽ ἀλλά μοι ἀδευνν εἰρήνης ἕνα 

- εἰς τὸν καλαμίσκον ἐνστάλαξον τουτονί. 
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169 "KEGOAÀ44A410wN MA. 

Περὶ τῶν ig! ὧν οἵ ἅλες ἐντρίβονται χαὶ τῶν τοιού- 
τῶν παραπλησίων. 

Καὶ ἁλία δὲ σχεῦός τι ἦν πύξινον, ᾧ τοὺς ἅλας 
ἐντρίβουσιν. "άρχιππος μέντοι iv 'HoexAs γαμοῦντί 5 
φησιν, ἁλία πυξίνη. Στράττις δὲ iv Κινησίᾳ, ἁλαυ- 
ρὸν 9' ὕδωρ, ἕτερύν τε λεπτὸν iv ἁλίᾳ κεκομμένον" 
καὶ ἴσως ἂν ἐοίκοι τούτῳ τῷ ἀγγείῳ, ἐν ᾧ τὸ πέπερι 
λεαίνουσιν. ἀλλὰ μὴν φορμὸς, φορμίον, φορμίσκος, - 
φορμίς. ἐν δὲ τῷ Γηρυτάδῃ ὁ ᾿Δριστοφάνης λέγει, 10 
φορμῷ Gyowívg* ἐν δὲ τοῖς Ζημιοπράτοις καὶ ἁλῶν ᾿ 
τρία ἡμιφόρμια πέπραται. ὥσπερ καὶ σησάμων ἡμι- 

170 σάκιον. Ἐτάχα δὲ καὶ ὄροφόν τις ὀνομάσειεν, ὃς ἔστιν: 
στεγαστὴρ κάλαμος, ὃν καὶ “Ὅμηρος ὀνομάξειν ἔοικεν 
ἐπὶ τῆς ᾿Δχιλλέως σκηνῆς. καὶ ἐν ᾿Δριστοτέλους δὲ, ἢ 15 
Θεοφράστου Φυσικοῖς γέγραπται, καλάμου, ὀρόφου, 
ϑρυαλλίδος, στροβίλου, πίτυος" εἴποις δ᾽ ἂν καὶ ὠλέ- 
νας, καὶ ὠλενίδας, καὶ παρωλενίδας ἐν τοῖς Ζίημιο-. 
σπράτοις εἰρημένας" καὶ πηνήκην δὲ, καὶ προχόμιον. 
καὶ, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ, περίϑετον" καὶ 90 
περιϑέτην δὲ, ὡς ἐν "άμφιδος ᾿Δλκμαίωνι, καὶ Μενάν. 
δρου ᾿Ολυνϑίᾳ. 

171 *KEGOAAAION MB. 

Περὶ κλίμακος καὶ ἔτι τυμπάνων oci κυμβά- 
λων, ἐφ᾽ ᾧ καὶ περὶ ὧν oí ὀρνυϑοϑῆραι ^ 95 

χρῶνται. ἱ 

Σκεῦος δὲ καὶ ἡ κλίμαξ καὶ οἵ ἀναβασμοὶ τῆς 
κλίμακος, κλιμακτῆρες, ὡς ἐν ᾿Δριστοφάνους “΄ράμα- 
σιν ἢ Κενταύρῳ. ἐν δὲ τοῖς 4ημιοπράτοις, κλιμάκιον. 
ἐν δὲ ᾿Δμειψίου Κόννῳ κλιμακίδα. "που δὲ. καὶ τύμ- go 
πανὰ, καὶ κύμβαλα, σκευῶν ἂν καὶ ταῦτα εἴη" καὶ. 
παρδαλῆ, καὶ λεοντῆ, καὶ σανὶς, καὶ λεύκωμα. Καὶ 
οἷς ἂν οἵ ὀρνιϑοϑῆραι χρῶνται, παγίδες, καὶ νεφέ- 
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λαι, καὶ δίχτυα. iv Ὄρνισι δὲϊ᾽ αὐνῶδ Mailietdoe 
μνημονεύει. | : x 

"KEOAAAION ME. . 
Περὶ πήρας καὶ τῶν τοιούτων. 

5 Τὴν δὲ πήραν πηρίδιον εἴποις ἄν, ὡς ἐν Σκηνὰς 
χαταλαμβανούσαις ᾿Δριστοφάνης᾽ καὶ ϑύλακα καϑ᾽ 
“Ὅμηρον, καὶ ϑύλακον. καὶ ϑυλάκιον, καὶ ϑυλακίσχον, 
ὡς iv Ζαιταλεῦσιν ᾿Δριστοφάνης᾽ κώρυχον, καὶ κω- 
ρύχιον, καὶ χωρυχίδα, ὡς ἐν ταῖς ᾿Ολκάσιν ᾽άριστο- 

τοφάνους. καὶ βύσμα δ᾽ ἂν εἴη τῶν χρησίμων, τοῦ. αὐ- 
τοῦ εἰπόντος, βύσμα καὶ γευστήριον. τοῦτο δὲ βύ- 
ὄτραν ἕτεροι κεχλήκασιν, ὡς ᾿Δναξανδρίδης Κιϑαρι- 
στρίᾳ, καὶ ᾿Δντιφάνης Ὀρφεῖ, βύστραν τινὰ ix φύλ- 
λων τινῶν. ἀλλὰ μὴν τῷ στεγαστῆρι ὀρόφῳ προσή- 

τόκοιεν ἂν καὶ oí στρωτῆρες καὶ τὰ καλυμμάτια. " ἄμ- 
qo δὲ ἐν ᾿Δριστοφάνους Βαβυλωνίοις, 

πόσους ἔχει στρωτῆρας ἀνδρῶν οὑτοσί... 

.272 
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καὶ αὖ πάλιν, ὡς oU καλυμματίοις τὸν oixov 4st. 
kJ φαίης δ᾽ ἂν κατ᾽ ᾿Δφιστοφάνην λέγοντα ἐν 'Olxáct 

“ο καὶ παττάλους ἐκκρούειν » καὶ σκύταλον͵ ὑποσίδηρον, 
" καὶ σμινύδας, καὶ ἀγκαλίδας" καὶ ὡς ἐν Ταγηνισταῖς, 

φψεβρίδα καὶ λίϑους πωρίνους καὶ κηρύκιον" καὶ ὡς 
E Ἥρωσιν, ἴϑι δὴ λαβὼν τὸν ῥόμβον ἀνακωδώνι- 
σον" καὶ ὡς iv Γήρᾳ, πτωχικοῦ βακτηρίου. καὶ βα. 

φηχτηρία δὲ Περσὶς ἀντὶ καμπύλης, καὶ καλαμίνους͵ αὖ- 
'Aovg. τοὺς δὲ κάλως, καὶ σχοινία, καὶ ὅπλα ἂν εἴ- 

ποις. “Ὅμηρος δὲ καὶ ὅπλον βύβλινον. 

"KEODAAAION MA. 

d nene καὶ ἀργυρωμάτων καὶ τῶν à {ι8- 
80. ταλλικῆς ὕλης. 

Φαίης δ᾽ ἂν καὶ χρυσώματα, καὶ ἀργυρώματα, 
καὶ χαλκώματα ἐν μέρει τῶν σχευῶν, οὐ μόνον ἐν 
᾿ΤΡοϊίμο Fol. Ir. R 

174 
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τῇ ἀναβάσει Ξενοφῶντος εἰπόντος χαλκώμασίν, ἀλλὰ 
καὶ ᾿ἡριστοφάνους ἐν Πελαργοῖς, χαλκώματα, προῦκε: 
φάλαια. Μυσίας δὲ ἐν τῷ πρὸς Κλέωνα καὶ ἀργυρώ- 

ματα, καὶ χρυσώματα εἴρηκε. 

176 - "ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ME. de $ 

Περὶ ἀγροικικῶν σχευῶν καὶ τῶν τοιούτων. 

Καὶ βαίτας δὲ τὰς τῶν ἀγροίκων, διφϑέρας iv 
τοῖς γυναικείοις μίμοις ὁ Σώφρων ἐκάλεσεν. εἶεν δ᾽ 
ἂν καὶ ἀμφωτίδες ἐκ τῶν σκευῶν, Πλάτωνός τε εἶ- 
πόντος, χαὶ ἐν Κερκύονι «Αἰσχύλου, ἀμφωτίδες τοιῖο 

τοῖς ἐνωτίοις πέλας. ᾿Δλέξιδος δὲ xai δἁρᾶμα ἄμφω- 

τίς. καὶ ῥιπίδα δ᾽ ἄν τις φαίη πλέγμα τι ψιάϑῳ ἢ 
φορμῷ παραπλήσιον. Κράτης δ᾽ ἐν τοῖς “Πρωσιν 
ἔφη, ῥιπίδι κοπραγωγῷ" iv δὲ τοῖς “4ημιοπράτοις 

ἀναγέγραπται, ῥιπαικὰ, παγκτόν, "ANS δὲ pro 15 

ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι. 

176 "καὶ γὰρ οἰσύα, καὶ οἰσύϊνα σχεύη" παρὰ δὲ Govxv- 
δίδῃ καὶ ἀδπίδες οἰσύϊναι : καὶ λίνον δ᾽ ἂν εἴποις, 
καὶ στυππεῖον, καὶ κάνναβον, καὶ κάνναβιν, καὶ τὸν 
ἱστὸν τῶν ταῦτα ἐργαζομένων γέροντα᾽ καὶ ὅδλκιον 30 
ἀγγεῖον ὑγρῶν vs καὶ ξηρῶν, ὡς ἐπιτοπολὺ χαλκοῦν, 
ὡς ἐν ᾿ἀῤῥηφόρῳ Μενάνδρου, ἢ χαλκοῦν μέγα ὅλ- 
«iov. ἐν δὲ Φιλήμονος Γάμῳ, ὅλκιον εἶδον ἐπὶ τρα- 
zit κείμενον, πυρῶν τε μεστόν... εἴποις δ᾽ Gv καὶ 
μηλωτὴν τὴν τοῦ προβάτου. δορὼν, Φιλήμονος εἰπόν- 25 

τος ἐν Εὐρίπῳ, redi, μηλωτήν Tt ἔχει" καὶ σκεῦός 
τι ὁλοσίδηρον, ὡς iv ᾿δντιφάνους Φιλίσχῳ. καὶ ἄλλο 

47. μονόξυλον. ὡς ἐν Πλάτωνος Νόμοις. *Koazivov δὲ 

εἰπόντος ἐν Νεμέσει., ἐν τῷ κυφώνι τὸν αὐχένα ἔχων, 
ἦπου νοητέον, ὡς σχεῦος ἦν τι ἀγορανομικὸν, ᾧ τὸν 830 
αὐχένα ἐνθέντα δεῖ μαστιγοῦσϑαι τὸν περὶ τὴν ἀγο- 

ρὰν κακουργοῦντα. καὶ νάρϑηκα δ᾽ ἂν εἴποις, Πλέ- 

τῶνος μὲν καὶ ναρϑηκοφόρους ὀνομάσαντος, Ἴωνος 
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δὲ iv τῷ Μεγάλῳ. δράματι εἰπόντοξ, ψαϑαρὸν νάῤ- 
ὅηχα. Ζυγὸν δὲ εἴποις ἂν; ὑποξυγίων, καὶ τὸ τῆς. 
τρυτάνης, καὶ τὸ τῆς νεὼς, καὶ τὸ τοῦ ὑποδήματος, 
χαὶ τὸ τοῦ χοροῦ. “Τεινόλοχος δ᾽ ἐν ᾿“μαξόσιν ἔφη, 

5καπηλιχοῦ ξυγοῦ. τὸ δὲ ξυρὸν πολλῶν. εἰρηκότων,. 
΄παρατηρητέον ὅτι ἴάρχιππος iv τῷ Ῥίνωνι ἀῤῥενι- 
κῶς αὐτὸ εἴρηκε. 

rre) Fro we 178 
Περὶ τῶν ix πλέγματὸς σχευῶν. 

Ιο. Φλοΐνην δὲ ἐσθῆτα Ἡροδότου εἰπόντος, σοὶ τοῦ- 
τὸ ὑπάρχει λέγειν καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλεγμάτων- 

οἷον φλοΐνην σπυρίδα, ἢ φίαθον, ἢ ὅτι δή ποτέ. ud- 
Aura καὶ Εὐριπίδου iv «ὐτολύκῳ σατυρικῷ εἰπόν- 
τος, σχοινίνας γὰρ ἵπποισι, φλοΐνας ἡνίας πλέκει. 1 

τσδὲ ὕλη, ὅϑεν ἐπλέκετο, φλοῦς μὲν κατὰ τοὺς Ἴωνας, 
φλέως δὲ κατὰ τοὺς ᾿Δττικούς. * Εἴη δ᾽ ἂν καὶ κόϊξ 119 

ἕν τι τῶν πλεγμάτων, ὃν οἵ μὲν “ωριεῖς κόϊν κα: 
᾿ λοῦδσιν, ὡς Ἐπίχαρμος Πίϑωνι, ἢ ϑύλακον βόειον, 
ἢ «div φέρειν, ἢ κωρυκχίδα. οἱ δὲ ᾿“ττικοὶ κοῖκα, dé 

Ξ0 Φερεχράτης Κοριαννοῖ, πᾶς δ᾽ ἀνὴρ ἔσαττε τεῦχος, 
ἢ κόϊκα, ἢ κωρύκους. σαφῶς δὲ αὐτὸ ᾿Δντιφάνης ἐν 

 BouBuxio δηλοῖ εἰπῶν, ἀγγεῖον ἀλφιτήριον, ὃ χόϊξ 
᾿ ἐσείν. Ely δ᾽ ἂν καὶ φείδῶν τὶ ἀγγεῖον ἐλαιηρὸν, 
ἀπὸ τῶν φειδωνίῶὼν μέτρων ὠνομασμένον. ὑπὲρ ὧν 

95iv ᾿Δργείων πολιτείᾳ ᾿Δριστοτέλης λέγει" " καὶ δτέ- 180 
γαστοὸν δὲ ὅστις ἐθέλοι ὀνομάζειν, ἧπερ ἡ πολλὴ 
χρῆσις τὴν σέεγαστρίδα διφϑέραν, τὸν σκύτινον τοῦ- 

| τὸν χιτῶνα, καταφευγέτω ἐπὶ τὸν «ἰσχύλον εἰπόντα, 
ὀστέων στέγαστρον. κίσται δὲ οὐ μόνον ὀψοφόροι, 

 $00U0b ἄλλως ἀγγεῖα εἰς ἐσθήτων ἀπόϑεσιν, ἀλλὰ καὶ 
. €i τῶν φαρμακοπωλῶν ἂν καλόϊῖντο; ὡς iv ἄρψω» 

| e Mewrogívne, Ὁ 
|. X τοὺς uiv ὄφεις, οὖς ἐπιπέμπεις, 

"ἐν χίστῃ ποὺ καταδήμηναι, 
35. καὶ πεῦσανι φαρμακοπωλώῶν. | 

R2 
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258 X. 481: 

ὥσπέρ᾽ που καὶ Θεόπομπος ἐ ἐν ᾿άλϑθαίᾳ, 
τὴν οἰκίαν γὰρ εὗρον εἰσελθὼν ὅλην 
κίστην γεγονυῖαν φαρμακοπώλου Μεγαρικοῦ. 

ΚΕΦ 4A4A410N ΜΖ. 

Περὶ λουτρίδος ᾧας καὶ δῶν συμμίχτων. 5 

ε΄ Τὸ μέντοι δέρμα, ᾧ ὑποξώννυνται αἱ γυναῖχες 
λουόμεναι, ἢ οἱ λοῦντες αὐτὰς, Qav λουτρίδα ἔξεστι 
καλεῖν, Θεοπόμπου εἰπόντος ἐν Παισὶ, 

τήνδε περιζωσάμενος ᾧαν λουτρίδα, ; 
κατάδεσμον ἥβης περιπέτασον. 10 

Φερεκράτης δὲ ἐν Ἴπνῳ καταλέγων τὰ ἐργαλεῖα τῆς. 
παιδοτριβικῆς, 

ἤδη μὲν ᾧαν λούμενοι προξώννυνται. 

οὕτω δὲ τὴν μηλωτὴν ἐκάλουν, ἴσως ἀπὸ τῆς ὕϊος. 
*voig δὲ. στρατιώταις καὶ ἀντὶ μάχτρας ὑπουργεῖ. 15 
ὅπερ ἐν Στρατιώταις Ἕρμιππος ὑποδηλοῖ λέγων, νι- 
x& Ó ᾧα λιϑίνην μάκτραν" xci κέραμον δ᾽ ἂν εἴς 
ποις, καὶ κέραμον στεγαστῆρα. ἐν δὲ τοῖς Ζημιοπρά- 
τοις χαὶ χέραμον ᾿Δττικὸν, καὶ κέραμον Κορίνϑιον. 
καὶ κεραμίδα δὲ, Θουχυδίδου εἰπόντος ἐν τῇ llAia-90 
ταϊχῇ πολιορκίᾳ. κεράμια τὰς κεραμίδας ἐν Σφηξὶν — 
᾽δριστοφάνης καλεῖ λέγων, 

183 "μῦς οὐ μὰ Δἰ᾽, ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 
ὑπὸ τῶν κεραμίων ἡλιαστὴς ὀροφίας. 

oí δὲ καὶ κεραμίδων γράφουσι. καὶ σφύρᾳ μέν t:95 
ὅμοιον ἢ κροταφίδι σιδηρᾷ εἴη dv ἡ κέστρα. δεσμῷ 
δ᾽ dv ἐοίκόιεν αἵ στραγγαλίδες, “ΣΣτράττιδος iv Φὥοι- 
νίσσαις εἰπόντος, οὐδὲ σχοινία, οὐδὲ , στραγγαλίδες 
εἰσί. κάνναι δὲ, πλεγμάτιόν τί ἐστιν, οὗ μέμνηται ἐν 
Σφηξὶν ᾿Δφιστοφάνης, οὐ μή ποτέ Gov παρὰ τὰς 950 
χάννας οὐρήσω. Φερεκράτης δὲ ἐν ᾿Ιπνῷ, σκηνῇ. πε- 

ι84 φίερκτος περίβολος κάνναισι" "μάλιστα δ᾽ ἐχρῶντο. 
» 
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τῷ πλέγματι τούτῳ ἐς τὰ περιφράγματα, ὡς ἐν τῇ" 
Πιτύνῃ ὃ “Κρατῖνος περὶ τῶν τριήρων λέγει, οὐ δύ- 
νανται πάντα. ποιοῦσαι. νεὼς οἴκων. λαχεῖν, οὐδὲ 
χάννης. τὸν μέντοι ταύτας πλέκοντα καννηνοποιὸν 

5'Inzowa£ κέκληκεν. ἐν δὲ τοῖς μέτροις τοῖς τῶν 
ὑγρῶν εἴη ἂν καὶ μάρις, ᾿Δριστοτέλους iv τῷ ὀγδόῳ 
περὶ ξώων ἱστορίας εἰπόντος, οἴνου πέντε μάρεις. 
ἔστι δὲ ὁ μάρις ἕξ κοτύλαι. , 

*K EO A44 A41IO0N MH. 185 

10 Περὶ κεραμίτιδος γῆς καὶ τῶν προσφύρων. 

. Καὶ γῆν δὲ κεραμῖτιν εἴποις ἂν, καὶ γῆν κερα- 
μἰδα" ἢ, ὡς Σαννυρίων ἐν Γέλωτι, κεραμικὴν γαῖαν 
στρέφων" οὗ μέντοι οἵ κεραμεῖς τὰς πλίνϑους ἔπλατ- 

τον, πλινϑεῖον καλεῖ τόπον iv Ζράμασιν ἢ Νιόβῃ 
15 ̓Δφιστοφάνης, περὺ τοῦ Κυκχλοβόρου τοῦ ποταμοῦ λέ- 

yov, ὃ δὲ ἐς τὸ πλινϑεῖον γενόμενος ἐξέστρεψε. τοῖς 
δὲ σκεύεσιν εἰ βούλοιτό τις προσαριϑμεῖν καὶ κάδον 
πίττινον, ἔξεστιν, ἐν ΚῚΣ φῇ τῶν ἣν We poem ἢ Κεν- 
ταύρῳ εἰπόντος, 

50 ἀλλ᾽ εἰς κάδον λαβών τιν οὔρει -πίττινον. 

*"KEGOAA4A4IO0N ΜθΘ. 186 

Περὶ στομώματος καὶ σπάρτου καὶ σισύρας. 

Καὶ στόμωμα μὲν σιδήρου ὅστις ἐν τοῖς ἀποϑἐ- 
τοις σκεύεσιν ἂν ἀριϑμοῖ, Κρατῖνος ἂν αὐτῷ συναι- 

φονοῖ λέγων ἐν Χείρωσι, χαλυβδικὸν στόμωμα. εἰ δὲ 
χαὶ πλέγμα τι σπάρτινον ἢ σάκον σπάρτινον ἐθέλοις 
καλεῖν, καὶ πρὸς τοῦτο Κρατῖνός Gov βοηϑεῖ iv Νε- 
μέσει λέγων, σπάρτην λέγω ys σπαρτίδα τὴν σπάρ- 
τινον" φαίης δ᾽ ἂν καὶ σισύρναν, Αἰσχύλου μὲν ἐν 

80 Κήρυξι Σατύροις. λέγοντος, κατὰ τῆς σισύρνης τῆς 
λεοντέας, Σοφοχλέους δὲ ἐν Μυσοῖς, 

ψαλίδας, τιάρας καὶ σισυρνώδη στολήν. 
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187 ^ irtelosiorinheihen siae N: 

Min ἀσκοῦ cl ἔτι μαστίγων, ἐφ᾽ ᾧ xci. inel λιϑο- 
πολλήτου ΙΝ 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ἀσκὸν, καὶ ἀσκίδιον, καὶ τὰ τοιαῦ- 
τὰ προειρήκαμεν, οὐδὲν κωλύει καὶ μολγὸν εἰπεῖν, ὅς 5 
ἐστι χατὰ τὴν τῶν Ταραντίνων. γλῶτταν βύειος 
ἀσκός" ὅϑεν καὶ Θεοδωρίδας τὸν Ἥφαιστον ἔφη φυ- 
'σητῆρσι μολγίνοις χρῆσϑαν" καὶ ᾿ἀριστοφάνης δὲ χρη- 
Guóv τινὰ παίξει, ᾿ 2a 

μή μοι ᾿Αϑηναίους αἰνεῖτ᾽ dv μολγοὶ ἔσονται. — 10 

τὸ ἄπληστον αὐτῶν ὑπαινιττόμενος. τῶν δὲ iv οἰκίᾳ 
δκευῶν, καὶ κύτος, καὶ μάστιγες, καὶ τροχοὶ, καὶ πέ- 
δαι, καὶ στρέβλαϊ, καὶ ἐπὶ ᾿ἐκπώματος δ᾽ ἂν εἴποις, 
ἢ ἄλλου χατασχευάσματος, ὅτι λιϑοχκόλλητον ἢ qv, ὡς 

iv τῷ Μενάνδρου Παιδίῳ, χρυσοῦν ἐπόριδας, εἴθε 18. 
λιβοκόλλητον ἦν, καλὸν ἦν ἂν οὕτως. 

ι88.Ὁ αὶ ΕΑ τον NA. 
Περὶ ἥλων, ἐν ᾧ καὶ περὶ πώματος καὶ τῶν 

τοιούτων. 

Ἐπεὶ δὲ ἥλους οἱ πολλοὶ, καὶ ἡλίσχους ol. κω-90. 
μῳδοὶ λέγουσιν, ἰστέον ὅτι καὶ κυνδάλους τοὺς ἥλους 
ὀνομάζουσι" ἐν γοῦν τῇ τοῦ νεὼ ποιήσει, ἣν ἢ Φί- 
λῶν, ἢ Θεόδωρος συνέθηκε, γέγραπται, κυνδάλουξ 
δὲ ἐχέτὼ ξυγὸν ἕκαστον. φαίης δ᾽ ἂν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 
καὶ πῶμα, καὶ ἐπίϑημα, οἷον πίϑου, ἢ λέβητος, ἢ 95 
φαρέτρας. ἐν γοῦν τῇ oiutogüvovc Εἰθήνῃ γέγραπ- 
τῶι, τὴν δὲ ἀσπίδα ἐπίϑημα τῷ φρέατι παράϑες tU- 
ϑέως. Ὅμηρος δ᾽ ἔφη, 

ὡς εἴτε φαρέξρῃ xw ἐπιϑείη. 
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O*KEGOAAALIOQON NB .-- 189 

Περὶ κοροπλάϑου καὶ τῶν κιϑαρῳδοῦ σκευῶν καὶ 
. ἔτι ὀστρακίνων.. 

πο Νὰ μὲν δὴ ξύλον, ᾧ περιπλάττουσι τὸν πηλὸν 
Sol χοροπλάϑοι, κάναβος καλεῖται" ὅϑεν καὶ Στράττις 

ἐν τῷ Κινησίᾳ τὸν Σαννυρίωνα διὰ τὴν ἰσχνότητα 
κάναβον καλεῖ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ πήλινον, ὃ περιείληφε τὰ 
πλασθέντα κήρινα, ἃ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς προσφο- 
ρὰν τήκχεται, καὶ πολλὰ ἐκείνῳ τρυπήματα ἐναπολεί- 

1τοπεται, μίλιγδος καλεῖται" "ὅϑεν καὶ Σοφοκλῆς ἔφη 100 
ἐν Αἰχμαλώτοις, ἀσπὶς μὲν ἡ μίλιγδος ὡς, πυχνὸν 
πατεῖ" ἐπιπόρπαμα δὲ κιθαρῳδοῦ σκευὴ, ὡς Πλάτων 
iv Ταῖς ἀφ᾽ ἱερῶν, δότω τὴν κιϑάραν τις ἔνδοθεν 
καὶ τοὐπιπόρπαμα" ἔξεστι δὲ xci ἀγγεῖα ὀστράκινα 

τοτὰ χερόμεα ἢ γήϊνα εἰπεῖν. ἐν γοῦν τῷ Ποιητῇ 
Πλάτων φησὶ, ϑαυμάζω τὸν τὴν δὲ πιϑάκνην πό- 
τερον ὀστραχίνην ἢ βίβλον ἔχων τὴν δήποτε. Ἡρό- 
δοτος δὲ καὶ χεραμίνην κύλικα ἔφη. καὶ ὁ ᾿ἀναξί- 
λας Βοτρυδίωνι, οὐκ ἄν γέ μοί πού τι γένηται κε- 

20 θάμινον. 

"KEOGO 44410 N NI. 191 

Περὶ τῶν ix πλέγματος ἱερῶν σχευῶν καὶ τῶν 
; ἄλλων. 

Ἔστι δὲ καὶ Ἑλένη VADNHR ἀγγεῖον, σπάρτινον, 

. e5Tà χείλη οἰσύϊνον, iv ᾧ φέρουσιν ἱερὰ ἄῤῥητα τοῖς 
Ἑλενηφορίοις. εἰ δὲ βούλει xci ἄλλα τῶν ἱερῶν 
σκευῶν, ἔστι μὲν ὑφάσματα. καλεῖται δὲ ἰστριάνον, 
προτόνιον, ἡμίμιτρον᾽ ποδώνυχον, ἡ ἐσθὴς τῆς ἴε- 
θείας τῆς llovügóGov: τὰ μὲν ἄλλα καλύμμματα ἴε- 

βοθῶν᾽ Ἐτὰ δὲ ἐπίπομπα, παραπόμπεια καλεῖται" 109 
ὅταν Mipostivys εἴπῃ σακχχυφάντας, τοὺς πλέκοντας 
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᾿ ταῖς γυναιξὶ τοὺς κεκρυφάλους ἀκούουσι" σκευῶν δὲ 
ἐν Εὐπόλιδος Πόλεσι κατάλογος, 

καρδόπους, 

κρατῆρας, καὶ ὀκτὼ χύτρας, δύο τρυβλίω ᾿ 
κνέφαλά τε καὶ ϑέρμαυστριν, ἐξ ϑρόνους, χύτραν, 5 

κλίνας ἑκατὸν, κόρημα, κιβωτὸν, λύχνον. | 
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Numeri moiores, sive Romani, notant libros Pollucis; minorés librorum segmenta, margini adscripta. Quae vero. voces E 
vel S post se habent, earundem | epitheta, vel synonyma ibi- 

dem quaerenda, indicantur, » 

Anacta, quibus utitur Pollux, reperies sub voce Παροϊμέαι. 

'A βαϑὲς IV, 161. 
ἀβαϑὴς ϑάλασσα L 115. 
1227. 

ἀβαϑὺς λιμὴν 1, 101. 
ἀβάκιον VI, 90. VIL, 208. X, 

105. 150. 
ἄβαξ VI, 90. X, 105. 150. 

βαλάνων VI, 86. 

οὐκ ἀβάρβαρος ψαλὶρ ΙΧ, 49. 
ἀβασάνιστος VI, 143. 
ἀβασανίστως VI, 144. 
ἀβασανίστῳ προσώπῳ φυσᾶν 

IV, 68. 
ἄβατον II, 199. 900. 
ἄβατον χωρίον τοῦ ἱεροῦ, 1, 

9. ἄβατα χωρία 1, 186. 
. ἀβέβαιοι ὑ ὑπὸ OH 16. 

VI 121. βαφὴ I, 
᾿ 144. ἐπιβάτης L 210. 
ἀβέβηλος τόπος 1, 8. 
ἀβέλτερος V, 190, 

ἀβελτηρία TIL, 80. 
"Eug. 123. 

ἄβολα VIT, 904. 
ἄβολος Χ 58. E 

ἄβολοι πῶλδι 1, 181. 

ἄβουλος τύραννος, 49, στρα- 
τηγὸς 1, 179. 

ἄβρα περίκουρος IV, 151. 158. 

ἁβρόβιος VI 27. . 
ἁβροδίαιτος VI, 21. 
ἁβρότης V, 95. 
ἄβροχος ἥ 7i διέμεινεν L, 53. 
ἁβούνεσθϑαι V, 95. 
dBoocío VI, 89. 
ἄβρωτος VI, 89. 

ἀβυρτάκη ΥἹ, δ6. 66. 

ὠβωλόκοπον χωρίον 1, 945. 
ἀγαϑὰ εὔχεσθαι V, 129. 
ἀγαϑίδες ἀγαϑῶν VII, 31. 

| ἀγαϑὶς VII, 81. 
ἀγαϑὸς φαγεῖν VI, 42. 
ἀγαϑοῦ ἊΝ Vi, 100. 

A 2 
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ἀγαϑῶν χύδην κειμένων 1, 51. 
ἀγαλακτία Ill, 50. 
ἀγάλακτοι vic 1, 251. 
ἀγάλματα I, 7T. 
ἀγάλματα ἀνασπάσαι, 19. S. 
ἀγάλματα ἱδρύσασϑαι L 11. S. 
ἀγαλματοποιεῖν VII, 108. 
ἀγαλματοποιητικὴ I, 13. 
ἀγαλματοποιίᾳ I, 13. VII, 108. 
ἀγαλματοποιοὶ L 12. S. 
ἀγαλματουργία 1, 18. S. 
ἀγαλματουργικὴ Ι, 18. 
ἀγαλματουργοὶ I, 12. 
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12. S. 
ἀγαλμάτων. ἀνάστασις * 11. S. 
ἄγαμαι V, 113. 
ἀγάμητος ΠῚ, 47. 
ἀγαμίου Bises Ill, 48. γραφὴ . 

VIII, 40. 
ἄγαμος TI, 18. III, 46. 47. 48. 
ἀγάμων μνῆμα ΝΠ], 66. 
ἀγανάκτησις γνώμης VL 178. 
ἀγαπητὴ ϑυγάτηρ III, 19. 
ἀγαπητὸς υἱὸς III, 19. 
ἀγαπητῶς παρατρεφύμενος 1Η, 

111. 
ἀγαπῶ V, 1195. 
ἀγαπώμενος II, 71. 
ἀγαπωμένη II, 71. 
ἀγαπῶν Il, 69. 
οὐχ ἀγαπῶν τὸ ἶσον IU, 66. 
ἀγγείδιον X, 80. 
ἀγγεῖον Χ, 80: 
ἀγγεῖον γήινον ΥἹ, 108. VIL, 

162. X, 190. κεράμειον VII, 
162. μύρων VI, 105. oivo- 
ógov VI, 14. X, 70. 

ὑδροφόρον VIII, 66. vid. 
Ind. Lat. 

ἄγγελοι IV, 94. VIII, .187. 
ἀγγελτικὸν ὄρχημα IV, 108. 
ἀγγος μελιτήριον X, 98. χηλι- 

, γὸν VII, 172. 
ἄγει προσεχόμενοι 1, 82. 
ἄγειν IV, 171. VI, 13. 
ἀγείρειν ΤΙ, 111. VI, 196. 

VII, 188. 
ἀγείρεσϑαι IV, 45. 
ἄγειρος 1, 234. 

) drditiotd ἀμ 
ἀγελαῖοι ἵπποι 1, 181. σοφι- 

σταὶ IV, 48. 
: ἀγελαιοκομικὴ vir, 909. 
ἀγελαιοτροφικὴ VII, 209. 
ἐν d γέλαις᾽ ὀχεῖαι TIT, 98: 
κατ᾽ litas IX, 144. - à 

| ἀγέλη ἵππων 1, 181. τὰ 
τῶν IV, 

ἀγελοτρόφος 1, 181. 
ἀγένειος Ἡ, 10. 88. ἵν΄, 135. 
ἀγένειος Σάτυρος IV, 142. 
ἀγενεῖς στρατιῶται 1, 158. 
ἀγενὴς IIl, 16. 
ἀγεννὴς Tit, 136. 
ἀγεννὴς ἵππος 1, 906. 
ἀγέννητόν V, 169. 
ἀγεννῶς Il, 128. 197. 
erat VII, 188. III, 129. 

142. . 
ne ἐμπόρων IX, 148, 

στρατεύματος Ι, 176. ; 
ἀγήρατον ΠῚ, 107. M 
ἀγήρατος δόξα, χρόνος ΤΙ, 14. 
τὸν ἀγήρω καὶ ἀγήρων" κόσ- 

μον Il, 14. | 
ἀγήρως τιμὰς I 14. 
ἅγιον πρᾶγμαῚΊ, 88. 
ἁγίως προσιόντες 1, 98. : 
ἀγκάλαι I, 139. A 
ἀγκαλιδαγωγοὶ I, 189. ᾿ 
ἀγκαλιδαγωγοὶ ὄνον VII, 109. | 

nrc 1, 139. VII, 109. 

173. ' 
Piscis H, 139. 

} 
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ἀγκαλιδοφόροι ἄνδρες VIL, 109. 
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ρεέα VII, 210. 
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ἀγκυρίξειν 1Π, 155. 
ἀγκὼν; IL, 141. 

ἀγκῶνες I, 62. | 
ἀγκῶνες δίφρου L, 148. ὀργά- 

νῶν IV. , 62. 
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141, | 

ἀγλαΐα τῶν ἵππων 1, 217. 
ἀγλαὸς | ἵππος L 217. 
ἀγλευκὴς αὐλητὴς IV, 78. 

ía II, 109. 
wid I 108. 109. VI, 

bine αὐλητὴς IV, 23. 
ἄγοντος. αὐλὸς II, 108. IV. 

onm VI, 145. 
 wyva ϑύμαται, 96. 

s ἐσϑὴς IV, 119. 

ἁγνισάμενος 1, 95. ̓ 
ἁγνῖται 9o) 1, 24. 
ἀγνοεῖν IV, 9. v, 146. 

ἀγνοηϑῆναι IV, 309. οὗ 
ἀγνόημα VL 180.. .. 
ἄγνοια, ν,.14δ: : 
ἀγνοούμενον VIL 209:- 
ὌΝΩΝ qe φυσᾶν IV, 

ἁγνὸς σηκὸς ϑεοῦ 1, 6. 
ἀγνοῶν V, 145. 
ἄγνυϑες VII, 86. X, 195. 
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ἄγξαι VIII, 76. 
ἄγονοι IV, 208. 
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ἀγορὰ σπειρόπωλις VII, 78. 

ἀγοράζων III, 196. 
ἀγοραῖοι ϑεοὶ 1, 24. 
ἀγοραῖοι τέχναι VII, 6. 
ἀγοραῖος Ἑρμῆς VI, 15. 
περὶ ἀγορὰν εὐπραγίας οὔσης 
L 51 

περὶ ἀγορὰν ἰκρία ΝῊ, 191, 
ἀγορανομικὸν σκεῦος Χ, 177. 

ἀγορᾶς καὶ ἱερῶν εἰργόμενον 
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ἀγορᾶς μέρος περισχοινίσαὐ 
vIHI, 90. 

ἀγορᾶς οὐκ εὐπραγούσης. I 
53. S. 
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ἄγροικος μοῦσα. ΙΧ, 12. πόλις 
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ἀγωγὴ LI, 95, 1V, 42. 
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ἀγωγοὶ ὅδοῦ III, 95. ow 
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ἀγωνοϑέτις It, 141. 

. ἀγώνων διαϑέτωι Hii, 140. S. 
ἀγώνὼν διάθεσις III, 140. S. 
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* ἄδικος τὴν σιαγόνα ἵππος I, 
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ἀδόντων ἀλεκτρυόνων I, 71. 
ἀδοξεῖν ν, 160. 
ἀδοξία V, 160. 
ἄδοξος V, 159. 163. 
ἀδόξως V, 1600. 
ἐν ἄδου δραγμὴ IX, 88. 
ἁδροὶ à ὁρπηκες 1, 286. 
ἁδρὸν πνέων αὐλητὴς IV, 72. 
ἁδρὸν φϑέγμα κήρυκος ἵν, 94. 
ἀδυναμία HI, 122. VI, 145. 
ἀδυνασία III, 199. ΥΙ, 145. 
ἀδύνατοι ἀεμϑοῶται I, 158. 
ἀδύνατος IH, 122. 
ἀδύνατος εἰπεῖν 1I, 108. 
ἀδύνατος δήτωρ VI, 145. 

ἀδυνάτως HI, 123. VI, 145. 
ἄδυτον χϑφίον I, 9; 
ἀδωρία VIII, 11. 
ἀδωροδόκητος στρατηγὸς 1, 

178. δήτωρ VI, 191. 
| &Ongos VI, 191. δικαστὴς VIII, 

uu). στρατηγὸς I, 178. βή- 
Ὡρ lV, 84. 

ἀδώρως Vir, 11. 
ἀειδῆ ἔν ἀηδῆ V, 106. 
ἀειδουλεία III, 80. 

ἀείξωον V, 169. τὸ 
ἀειϑαλὲς δένδρον 1, 180. 
ἀενϑαλὴς φοῖνιξ 1, 244. 
ἀεικίνητον V, 169. 
ἀείμνηστος V, 158. 
ἀείνεω ποταμοὶ IU, 103. 
ἀείῤῥυτοι ποταμοὶ lIL, 108. 
ἀεῖσαν παιᾶνας 1, 96. 
ἀείσιτος VI, 84. 
ἀείσιτος ἐκ τιμῆς ΙΧ, 40. 
ἀένναοι, ποταμοὶ ΠΙ|, 103. 
ἐν ἀέρι ἀνιαπαβέπῳ κείμενον 

χωρίον Υ, 109. 
ἐν ἀέρι καϑαρῷ διακείμενον 

χωρίον V, 109. 
ἀερίνη ἐσθὴς 1V, 119. 
τοῦ ἀέρος περι ἔοντος IV, 158. 
ἀέρος πλῆξις, ἡ φωνὴ π᾿ 116. 
πρὸς ἀετὸν ἐρέψομεν VIL, 119. 
ἀετὸς κλάζξει V, 59. 
ἀετὸς τοῦ τροχοῦ I, 145. 
πρὸς ἀέτωμα στέγάσαι VII, 119. 

- ἀετῶν ὀστᾶ IV, 76. 

ἄζευκτος X, 157. 
ἀζήλωτος V, 159. 
ἀξηλώτως V, 160, 
ἄξυγες βύες I, 99. 
ἄξυμοι ἄρτου VI, 32. 
ἀηδεῖς χυμοὶ 1, 110. 
ἀηδὴς VI, 130. αὐλητὴς IV, 

78. 

ἀηδὴς φωνὴ ΤΙ, 117. 
ἀηδίᾳ διαϑρυλλῶν τὰ ὦτα ΥἹ, 

119. 
ἀηδίᾳ τὰ ὦτα ἀποκναίων VI, 

119. 
ἀηδόνες εὐστομοῦσαι II, 100. 
ἀήϑεια ILL, 64. 
ἀηϑεῖν V, 145. 
ἄηϑες IH, 68. 
ἀήϑης V, 1456. 
ἀηϑῶςΥ, 145. 
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ἀὴρ κοῦφος V, 109. E. βαϑὺς 
; 118. E. 

ἐὴφ πεπληγμένος II, 116. 
ἀὴρ Ῥύπουμῦνος ele φωνὴν II, 

114. 
ἀήττητοι ἄνδρες 1, 157: 
ἀηττήτως, 157. 
ἀϑαλάσσεῦυτοι νῆες L 191. 

cOdvarov V, 169. 
ἀϑάρη VI; 58. 62. 
ἀϑάρη ἐκ καγχρυδίου I, 948. 
ἀϑαρσὴς ΠῚ, 186. 
ἀϑαρσως I, 187. 
ἀϑεαμύνως IV, 10. 
ἀϑεαμοσύνη IV, 9. 
ἀϑεάμων IV, 9. 
&O£fara V, 15. 
ἀϑέατον I, 56. χωρίον 1, 9. 
ϑέατος Iv, 9. 
ἀϑεάτως II, 56. IV, 10. 

ἀϑέμιτος I, 91. 
ἀϑεαίτως I, 99. 
ἄϑεος L1 
ἀϑεύτης I, 2. 

ἀϑερῶδες v ὑγρὸν I, 197. 
ἄϑετος VII, 904. 

ἀϑέως 122. 
onva εἶδος αὐλοῦ IV, 77. 
AOqva παραπεπλεγμένη II, 35. 
AOnvuig φυλὴ Vili 109. 
᾿4ϑηνᾶς νόμοι IV, ᾿δδ. νύμος 

IV, 7T. 
᾿ἀΑϑηνᾶς πέπλοι vit, 50. 
"oqvág. πρόσωπον IX, 75. 
ἄϑηρα 091 V, 13. 
ἀϑηρία V, 18. 
ἄϑηρος ἐπανῆλθεν. V, 13. 
ἀϑησαύριστος ΠῚ, 117. 
ἀϑησαύριστος καρπὸς I, 548. 

ἦϑλα ΠῚ, 143. 144. VI, 186. 
ἀϑλα ἐφορᾶν ΠῚ, 140. 
ὁ τὰ ἄϑλα vinljédg Τῆι, 152. 

ἀνεκηρύχϑη lll, 152. 

INDEX GRAECUS, 

ἄϑλα τῶν ὃ 
VL 108. ὁ 

ἀϑλεῖν III, 148. 
ἀϑλεύειν III, 144." 
ἀϑλήματω III, 144, 
ἀϑλῆσαι II, 153. 
ἀϑληταὶ ΠῚ, 143. ̓  
ἀϑληταὶ Δωνυδιακῆς ἀγωνίας 

II, 144. 
ἀϑληταὶ Ἰρπόὶ Ι, 181. 
ἀϑληταὶ μουσικοὶ III, 144. 
ἀϑλητικῶς Hi 145. 
ἀϑλητῶν͵ ἀνακήρυξις VI, vi 
ἀϑλία πόλις ἸΧ, 94. 
ἄϑλιος ΠΙ, 116. V, 168. 
ἀϑλιότης HI, 116. ' 
ἀϑλοϑεσία III, 140. 
ἀϑλοϑέται II, 140. - 
ἀϑλοϑέταν δέκα VIII, 93. 
ἀϑλοϑέτας κληροῦν Écort ϑεσ- 

μοϑέταις VIII, 87. 
ἀϑλοϑετεῖν III, 140. 
ἀϑλοϑετία 1Π, 140. 

ἄϑλοι III, 143. 

ἀϑλον VL 186.  . 
ἐϑλοφύροι ἵππον, 181. 
ἄϑλων ἐπιμέλεια IIT, 140, S. 
ἀϑλῶν ἐπιμελεῖσϑαι ib. S. 
ἄϑλων ἐπ ib. S 
ἄϑριξ HE, 298:-:.. 
ἀϑροίξειν IV, 48. 
ἀϑροίξειν λογάδην Vi, 175. 
ἀϑροῖσαι ΠῚ, 198. 

ἀϑροῖσαι σίφάνευμα L; 176. 
ἀϑροίσασϑαι ΤΠ, 128. 
ἄϑροισις Ill, 129. 

ἄϑροισμα IX, 142. 
ἄϑροισμα δούλων ΙΧ, 148. 
ἀϑροισμὸς III, 199. στρατεύ- 

ματος], 176. 

ἀϑυμεῖν 1, 159. III, 98. 123. 
ἀϑυμία I, 159. IH, 203. Ii, 

98. 122. V, 122. 

peivis 
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ἄϑυμον. yo I, 1858. 
κύνες V, 62 

ἄθυμον βλέμμα 1, 199. 
ἄϑυμος II, 230. e 122. 
ἀϑυμοτέρως IL, 
ἀϑυμοῦσι Il, 230. 
ἀϑυμῶν 1I, 3290. 

99. 193. 
ἀθυρφόγλωσσος I, 109. VI, 

119. 
«Αϊαντὶς φυλὴ ὙΠ, 110. 

, 230. HI, 

αἰγῆ IV, 118. X, 181. 
Aiynic φυλὴ VIII, 110. 
αἰγήλια VIII, 185. 
αἰγιαλοὶ τραχεῖς 1, 118. 
αἰγιαλὸς I, 99. IX, 28. 
ἐπ᾿ αἰγιαλοῦ στήσασϑαι τὴν 

ναῦν I, 104. 
μᾶλλον ἢ ἀστυκὴ 

πόλις IX, 93. 
αἰγίδε yo M. 100. 

ET e φυλὴ) VIII, 109. 
"νὰ y 

Ironie ὃ φαχμὴ ΙΧ, 76. 
«Αἰγιναῖον τάλαντον IX, 86. 
Aiywaiog ὀβολὸς IV, 173. 
αἰγὶς V, 16. 
αἰγὶς ἀμφιδασεία X, 38. 

Tu, 72. IV, 155. V, 
100. 
KU ἀφιέντες ὀφϑαλμοὶ IT, 

irem λίϑος VIL, 100. στα- 
φυλὴ πον: 85. 

αρίχη VI, 48. - 
comedi gov VI, 104. νάρ- 

ib. Hivov V, 26. 

ilie κύαμος Ιν, 198. 
Αἰγυπτίων τάλαντον IX, 86. 
αἰγῶν φωναὶ V, 87. 

αἰδεῖδϑαν εἰδὼς τελώνης IX, 
88. 

ἀΐδιον V, 169. 
αἰδοῖα 1L 174. 

^ φρερὶ τὰ αἰδοῖα τρίχωσις ΤΙ, 170. 
᾿ αἰδοῖον Π, 171. ἀνδρεῖον X, 

148. 
αἰδοῖον, τύλος u, 176. κτεὶς 

IL, 174. 
αἰδοίου βάλανος 1 71. ὄρχεις 

II, 172. δίδυμοι ib. ἐπί- 
po II, 174. καυλὸς II, 
171. παραστάταν 11, 174. 

ταῦρος 11, 178. 
τῆς αἰδοῦς ig otv ὑποφαίνου- 

σαι παρειαὶ II, 87. 
τῷ αἴϑέρι ὡμελλωβένη πόλις 

20. 
αἴϑουσα, (ἡ αὐλὴ) I, 77. 
δι᾿ αἰϑρίας ἀχριβοῦς πλεῖν 1, 

105. 
αἴϑριον χωρίον V, 109. 
αἴϑωνες λέβητες IX, 168. 
αἰκία ViIL, 79. 
αἰκίας δίχη VI, 154. VIII, 181. 
αἰκιζόμενος VIII, 77. 
αἰκίσασϑαι VII, 76. 
αἰκίσματα VI, 182. 
ἀϊκισμὸς VIII, 79. 
αἰχιστικὸς VIII, 75. 
αἰκιστικῶξ VIII, 76. 
αἷμα II, 215. IV, 192. 
αἷμα ἤῤῥηνον Π, 222. ἐμφύ- 

λιον VIII, 110. 
αἷμα ἐμῶν 1i, 215. 
αἷμά ἐστιν ἡ ψυχὴ Il, 226. 
αἷμα ἱερείων X, 68. 
αἷμα σχάσαι TT, 915. 
τὸ αἷμα πόνος. τοῦ ἡγεμονικοῦ 

IL 226. 
elut II, 915. 

αἱμασιὼν περιελάσασϑαι 1,225. 
αἵμάσσειν τοὺς βωμοὺς 1, 27. 
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αἴμάσσοντα ϑύυματα I, 96. 
αἵμάσσων II, 215. 
αἱματηρὸν It, 125. 
of ἐν αἵματι III, 5. 
οἵ ἐφ᾽ αἵματι διωκόμενοι VII, 

125. 
αἵματι προσεχόμενος VIII, 184. 
ἡ αἱματία VI, 60. 
οἵ ἱ πρὸς αἵματος III, 5. 

αἵματος μεστὸς VIII, 134. 

τοῦ αἵματος ϑᾶττον ἂν μετα- 
δῴη ἢ τῶν χρημάτων, (οὕτω 
βυπαρὸς) III, 115. 

αἱματῶδες IL, 215. IV, 180. 
cipetailna χιτὼν ὀφϑωμοῦ II, 

αἰμυξῥαγοῦν IV, 198. 202. 
efuogóncic IV, 186. . 
αἱμοῤδοια IV, 186. 
αἱμοῤῥοὶς IV, 202. 
αἴνιγμα VI, 187. 
«i$ φράτριος III, 52. 
«Αἰξωνικαὶ τρίγλαι Vl, 68. 
«Αἰόλιος νόμος IV, 68. 
"loli ἀρμονία IV, 65. 
αἰόνησις IV, 180. 
αἰπολεῖν I, 950. VII, 185. 
αἰπόλια I, 949. VIL, 185. 
αἰπόλοι VIL, 185. 
αἰπόλος 1, 949. 
αἰπόλων μούσα ΙΧ, 12. 
ὁ αἱρεϑεὶς VII, 39. 
αἱρεϑεὶς πρεσβευτὴς VIII, 55. 
αἱρεϑέντες ἀριστίνδηνΎΙ!,194. 
αἴρειν V, 10. 11. μια άλην 

VI, 96. 
αἴρειν ἀπὸ γῆς 1, 108. 
αἱρεῖσϑαι V, 11. 
αἴρεσϑαι Y, 11. IX, 145. 
αἵρεσις VIII, 73. 
αἵρεσις διαιτητῶν VIII, 89. 

. 186. φρουρίου VI, 119. 
αἱρετοὶ VIII, 44. 

αἱρετὸς ἀντιγραφεὺς VIL, 98 
παῖς VH 118. ^r. 

αἰρόμενος ΙΧ, 147. 
109. 

αἰρύπινον κόσκινον X, 114. 
αἴρων τὰ ἔμπροσϑεν σκέλη τα- 

χέως, τὰ io ὑπισϑεν προσα- 
γόμενος ἵππος L 211. 216. 

bu ὀρϑὸν τὸν αὐχένα ἵππος 
L 218. 

ὃ αἴρων τὰς ὀφρῦς 1, 49. 
αἰσϑάνεσϑαι 1L, 236... 
αἰσϑήσεις II, 236. 
αἰσϑητικὰ sod. 1L, 236. 
αἰσϑητικὸν I, 236. 
αἰσϑητὸν IL 236. 
αἰσϑητὸς mi 236. 

αἴσια I, 169. 
αἰσίωμα VI, 180. 

PM h 

τὰ εἴφχισεα πεπονθυὶς YI, 127. 
τὰ αἴσχιστα εἰπεῖν VIII, 80.. 
τὰ αἰσχίω πόλεως μέρη IX, 48. 
αἶσχος V, 121. 
αἰσχραὶ κύνες V, 69.- 
αἰσχροκέρδεια III, 118. VI, 

191. 
αἰσχροκέρδεια τρόπου I, 133. 
αἰσχροκερδεῖν III, 118. 
αἰσχροκερδὴς Ii, 

VI, 191. τελώνης IX, 32. . 
αἰσχρολογία IL,: 120. . 
αἰσχρολόγοον!, 128. 126. VIII, 

80. 
αἰσχρολόγως VIII: 8f. . à 

αἰσχροῤῥημοσύνη LI, 129. VIII, 
80. 

αἰσχροῤῥημόνως vii, 81. 
αἰσχροῤῥήμων VIII, 80. 
αἰσχρουργὸς VI, 196. 
αἰσχρῶν ἀσμάτων ποιητὴς VE, 

128. 
τῶν. αἰσχρῶν τὰ καλὰ οὐ da 

κρίνων Vl, 181... 

112. ῥήτωρ. 



INDEX GRAECUS, 

ete y. Προτοῦ v 

ἀν dbepé ven: ἀδικῶν VI, 
132. - 

j IV, 33. V ; 197. 
elc αἰσχύνην τὸ slot ἐχδεδω- 

ες xüc VL 127. 

αἴσχύνῃ ̓'περιβαλεῖν IV, 32. 
αἰσχύνη τις πρόσεστιν αὐτῷ 

ΠῚ, 114. 
αἰσχύνη τῶν συνόντων v; 162. 
αἰσχυνϑεὶς οὐδὲν ᾧ λῆμμα 
πρόσεστι ΠῚ, ne d 
eDUPRPM οὐδὲν ῥῆμα 

ἰδές τὸ σώμα V, 157. 
αἰτεῖν μισϑοὺς. IV, 42. 

ἃ τῶν ϑεῶν τὰ ἀγα- fis nus 
αἰτεῖν πρᾶσιν VII, 18. 
ue μισϑοῦ IV, 47. 
air nt 138. VIII, 80. 67. 

oí iv αἰκίᾳ βυστηρίων ἀπέχον- 
ται VIII, 90. 

αἰτίαν δευτέραν ἑκουσίου προσ- 
λαβὼν ΝΗΙ, 190. 

αἰτίαν ἐπάγειν TIT, 188. 
αἰτιάσασϑαι VIII, 30. 
αἰτιάσεις ΠῚ, 30. 188. 
Ese ἀπελύσατο VIII, 

αἰτιᾶσϑαι TIT, 138. 
αἰτιασϑεὶς VIII, 67. 
αἰτιώμενος VIII, 67. 
Αἰτωλικὸν ἀκόντιον 1, 149. 
Good λαβεῖν ναῦς L 

2 

αἰχμὴ X, 143. δόρατος I, 136. 
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αἰῶραι IV, 55. 181: E 
σκηνὴν. IV, .aopuirpnm 

eloptiv: A τοὺς πόδας 
᾿ἐγκαϑίξζοντα ἵππῳ I, 215. 

ἀϊώρησις X; 57. δι᾽ ὀχημά- 
vov X, 51. 

αἰωρουμένου ἑτέρου ποδὸς IX, 
191^ -ὄ 

ὃ ὁ αἰωρῶν, τὰς ὀφρῦς ΤΙ, 49. 
ἀκάϑαρτοι. 1, 32. 
ἀκάθαρτον. ἕλκος IV, 190. 
ἀχάϑαρτος VL 126. 
ἀκαϑάρτως πάντα δρῶντες LP 

82. 
ἀκάϑεκτος Vl, 80. τύραννος 

I, 42. ἵππος I, 198. 
ἀκάϑεκτος τὸν ϑυμὸν σῦς V, 

19. 
ἀκαιρία VL: 204. " 
ἄκαιρον VI, 201. m. 
ἀκαίρως VL, 204. 
ἀκακία V, 119. 
&xexog V, 119. 

ἀκάκως V, 119. 
ἀκαλλωῤόνδτον IV, 153. 
ἀκαλύφη VI, 51. 
᾿Δκαμαντὶς φυλὴ VIIT, 110. 
ἄκανϑα VI, 46. νώϑου Il, 

180. κναφέως VIE 97, ^" 
ἄκανϑαι ἰχϑύων VI, 51. 
ἀκανϑίας I, 247. VI, 54. 
ἀκανϑῶδες χωρίον. I, 246. 
ἀκανθῶν ἀνάπλεων χωρίον 1; 

246. 
ἀκαρὲς II, 33. V, 100. 
ἀκαρὴς καιρὺς II, 33. 
ἀκαριαῖος πλοῦς II, 33. 
᾿Δκαρνάνων σφενδόνη 1, 149. 
ἄκαρπα δένδρα 1, 984. 
dxagnía I, 52. 
ἄκαρπος γῆ 1, 227. 
ἀκατάλλακτοι ἐχϑροὶ I, 150: 

151. 
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ἀκατάπληκτος V, 125. 
ἀκαταπλήκτως v. 125. 
ἀκατάσκευος V, 119. X, 15. 
ἀκατάστατος VI, 121. 199. 
ἀκάτια l, 82. VIII, 93. X, 

166. 
ἀκάτιος ἱστὸς Ἱ, 91. 
ἀκέραιοι δυνάμεις Ι, 155. 
ἀκέραιον ἀργύριον Ill, 66. 
ἀκερματία IX, 89. 
ἀκερσοκόμης ᾿πόλλων lI, 35. 
ἄκερως ἡ ϑηλεια VisgocY, 76. 
ἀκέσασϑαι IV, 77. VIL, 42. 
᾿ἀκεσταὶ VII, 45. 
ἀκεστὴς IV, 177. 
ἀκέστριαι VIL, 42. 
ἀκέφαλος μῦϑος 11, 48. 
ἀκήματα IV, 177. 
ἀκήρατον II, 107. χωρίον V, 

108. 
und gecetr III, 108. . χρυσὸς 

IL 98. 
im ἀπαρτία X, 19. 
ἀκηρυκτεὶ ἐπιόντες VIII, 139. 
ἀκήρυκτοι: πόλεμοι VIIL, 189. 
ἀκηρύκτοις πολέμοις ἀμάμομδι 

ἐχϑροὶ 1, 161. 
ἀκήρυκτος πόλεμος IV, 93. 
ἀκηρύκτους πολέμους ὑπάγον- 

τες ἐχϑροὶ 1, 161. 
ἀκηρύκτως πολέμούνεις ἐχϑροὶ 

Ι,. 451. 
ἀκίβδηλον ἀ ἀργύριον ΠῚ, 86. 
τὰς ἀκίδας ἰῷ ἔχριον af "Aga- 

βεςὶ, 188. 
ἀκίδες βέλους I, 181. VIL, 

158. 
ἀκίδος 0 ὄγκινοι L, 137. 
ἀκιδωτὰ X, 188. 
ἀκινάκαν X, 144. 
ἀκινάκης Ι, 188. 
ἀκίνδυνος λιμὴν 1, 100. πλοῦς 

L, 105. 

INDEX GRAECUS. 

iones ἄστρα IV, 156. 
ἀκινητὶ ἕστηκεν Iii, 89... 
" n ie μένειν ἅμιλλα TX, 

ἀκινητίνδα ΙΧ, 410. 115, 
ἀκίνητον VI, 116. 
ἀκίνητος d ἀπόπατος Χ, 44." 
ἀκίνητός ἐστιν ΠῚ, 89. 
dg βέλους L, 137. 
ἄκλαυστος 
ἀκλεᾶ εἶναι V, 160. 
ἀκλεὴς V, 459. 
ἀκλεῶς Y, 160. 
ἀκληρία ΥἹ, 197. 
ἄκχληρος VI, 197. 
ἄκληρον yavícdros τῶν ὌΝ 

ΝΗῚ, 145 
ἄκλητον ὙΠ, f2: ; 
ἀχλινὴς 1, 41. δικαστὴς VII, 

0. 1 
ἀχλινῶς VIII, 11. 
ἄκλωστον anf, ; VII 81. 
ἀχμάξειν T, L, 880. II, 90. 
ἀκμάζειν τῇ δόξῃ V, 159. 
ἀκμάξοντες ,βδερυξο I, 243. 

στρατιῶται I, 177. - 
ἀκμάζοντος ἔτους TL, ὅ9. σίτου 

I, 180. 
ἀκμάξουκω: γυνὴ IL 18. πόλις 

IX, 23. 
ἀκμάζουσαι δυνάμεις. L 155. . 
ἀκμάζων Il, 11.xe9z0cL, 237. 
ἀκμάζων τῇ δόξῃ V, 158. 
ἀκμὴ δόξης V, 158. . - 
ἀκμὴ ξίφους Ϊ, 136. VII, 151. 
οἵ ἐν ἀκμῇ στρατιῶται 1, 177. 

ivà ἀκμῇ ὧν νέος IL, 10. 
περὶ σίτου ἀκμὴν I, 61. 180. 
ἀχμοϑέτης X, 147. 
ἄκμονες VII, 106. 
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οὐσίαι VIII, 99. 

ἐν ' Aosío πάγῳ ἐδίπαζον xa- 
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᾿Αρκάδες βαλανηφάγοι 1, 234. 
ἀρκεῖ ΙΧ, 154. 8. 
ἀρκεῖται οὐδὲ τοῖς μεγίστοις 
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τρέφειν πόλις ΙΧ, 22. 
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ἀρκτεύεσϑαι Υ, 82. 
ἀρκτῆ Υ, 16. 
ἀρκτικὴ VIL, 910. 
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τὰς ἄρκυς ἀναστήσασϑαι V, 
80. 3. 

ἀρκυστασία V, 82. 
ἀρκυστάσιονν, 52. 
ἀρκύστατον Υ, 86. 
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ἄῤῥωστος T, 104. 106. 192. 
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ἀρτοποιικὰ X, 112. 
ἀρτοποιοὶ VII, 21. 
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ἀσαφῶς VI, 209. 
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βεβῶτας τι, 200. 
βέλη 1, 153. X, 142. 
βελόναις στίξαν X, 186. — 
βελόνη WV, 181. VII, 42. X, 136. 
βελονίδες VII, 42. X, 136. 
βελονοπῶλαι VII, 197. 
βελονοπώλιδες VII, 197. 
βελοποιία VIL, 156. 
βελοποιὸς VIL, 156. 
βελοπώλιδες VH ,- 900... 

INDEX GRAECUS. 

βέλος 1, 187. VIT, 156. 
βέλος ἐξ οὐρανοῦ κατελϑὸν 

VIL, 156. : bi^ 

. βέλὸς ἐξ οὐρανοῦ εἰς ἃ κατέ- 
σχηψε IX, 41. - 

βέλους ἀκίδες VIL, 158. xega- 
M] I1, 137. ' 

εἷς βέλτιον τρὰπείσης τῆς ἀῤ- 
δωστίας III, 108. 

of βελτίους VI, 197. 
βελτίους βόλοι VII, 204. 
βέμβιξ TH, 449. Ὁ 
Βερενίκιον νόμισμα IX, 85. 
βεῦϑος VII, 49. 
βὴξ 1t, 103. IV, 185. 

Βησιαωκὸν Exzouo VI, 96. 
βήττειν IV, 185. 
βία ΥΠῚ, 7. (ῥήτορος) IV, 

22. VI, 148. - 
βιάζεσθαι VII, 7. 
βιάξεσϑαι χαλινῷ τὸν ἵππον 

εὐσχημοσύνην 1, 206. 
βιαζόμενον ἵπποι 13, 219. 
βιαζόμενος κατὰ πλευρὰν ἄνε- 

pog I, 111. — 
βιαζομένου τοῦ δοῦ πλεῖν I, 

111. - 
βιαία Bgovri 1, 118. 
βίαιοι ποταμοὶ III, 108. 
βίαιον πνέων αὐλητὴς IV, 72. 
βίαιος VI, 152. VIT, 7. 

ἄνεμός T, 110. 
ἦχος σάλπιγγος IV, 85. 

| λέων V, 83. 
ὄμβρος Ι, 116. 

ὁρμὴν σῦς V, 79. 
δήτωρτν, 20. VI, 147. 
χελώνης IX , 39. 
τύραννος I, 49. 

βιαιότερος χειμῶνος τελώνης 
IX , 82. 

βιαίως IV, 24. VIII, 7. 



INDEX GRAECUS, 

οἵ βιαίως ἀποθανόντες Vni, 

βίαν ἔχων ἄνεμος T, 110. 
βιάσασϑαι. IV, 28. 
βιβάξειν V, 92. 
βιβάντι jlsa πόχα IV, 102. 
βίβασις ΙΝ, 102. — 

— βιβλάριον VII, 210. 
βιβλία X, 5T. 60. | 
πρὸς τὰ βιβλία συνουσία Χ, 

57. 
βιβλία. ὦνια TX, 47. 
βιβλιδάριον͵ VII, 210. 211. 
βιβλιδίου xóliqua VI, 211. 

. βιβλίον ΝΗ, 210. 
βιβλιοκώλης VII, 211. 

. VII, 209. 210. 
βιβρώσιειν μ᾿ 89. 
βίκοι. 1 , 

βίκος VI, 14. X, 73. 
βίοι ἐφ᾽ ole à ἄν τις ὀνειδισϑείη 
Nl, 128. 

βιομηχανία VII, 189. 
τὸν βίον ἀεὶ παρὰ δρύφακτον 
"ποιούμενος δήτωρ IV, 37. 

τὸν βίον μοχϑηρὸς V, 118. S. 
flog VI, 196. 

ἀφιλόσοφος IV, 40. E. 
ϑεωρητικὸς IV, 40. 
πολιτικὸς IV, 40. 

πρακτικὸς Iv, 40. 
τοῦ βίου τὴν διαγωγὴν pog9q- 

eos V, 118. 
τὸ σχῆμα μοχϑηρὸς V, 

118. 
ἐπὶ βίου δυσμαῖς H, 15. 

. ro βίου τὴν κατάστασιν uoT- 
ϑηρὺς V, 148. — 

τοῦ βίου κρείττων τελώνης IX, 
339. pk 

7 

βίου προαίρεσις ΜΙ, 177. 
βίττων f. ν VI, 62. 
τῷ βίῳ ἐφήμερος I, 117. 
βιώσιμον κύημα Il, 6. 
εἰ βιώσιμός. ἐσείν. οὐκ οἷδα 

VIL, 79. 

βλαβερὰ ξημία ὙΠ, 147. 
βλαβερὸν, 186. 
βλαβερὸς V, 188. 

ῥήτωρ IV, 85. 
βλαβερώς V, 135. VIII, 147. 
βλάβην, 135. VIII, 147. 

τῆς ART IV, 38. 
βλάβης δίρη V1,154. VIII, 81. 
βλάβος V, 135. VIIL, 147. 

ἁπλοῦν VIII, 101. 

ὀφθαλμῶν V, 69. 
᾿βλαισοὶ 1L, 193. 
βλακεία I, 

IV, 88. 
βλάκες στρατιῶται 1, 158. 
βλακεύειν I, 159. III, 193. 
βλακεύοντες στρατιῶται 1, 

158. pl. 
βλακικὸς HII, 122. 
βλακωδέστερον IIT, 193. 
βλακωδῶς MI, 123. 
βλάμμα V, 135. ΝΠ, 
βλάμματα VI, 183. 
βλὰξ MT, 122. 

ἵππος Il, 192. 
βλαστάνειν h 230. 
βλάστη 1, 980. πρώτη II, 80. 
βλάστησις 1, 230. 
βλασφημεῖν MIL, 138. V, 117. 
βλασφημῆσαι VHE, 80. ᾿ 
βλασφημία Ill, 188. V, 117. 

VIH, 80. 
βλάσφημος V ; 118. VIII, 80. 
βλασφήμως Ht, 139. 
βλαῦται X , 49. 
βλαύτη vit, 87. 89. 
βλαντία X, 49. 

159. III, 122. 

183. 
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βλάψαι Ν, 185. 
βλέμμα Il, 56. VL 181... 

13 ἀνδρεῖον II, 59. E. 
ἀχρεῖον II, 60. E. 

| γοργὸν I, 199. 
τὸ βλέμμα δριμὺς IV, 144. 

145. pl. 
βλέμμα κυνὸς πυρῶδες V, 57. 
βλέπειν ὀξὺ IL, 59. 
βλέπησις M, 56. 
βλεπιδαίμων i; 21: 
fiíxocl, 56. 
βλέπῳ ML, ὅδ. | 
Ab πρὸς λῆμμα δήτωρ IV, 

86. 
βλεσσὰ ἜΗΝ V, 70. 
βλέφαρα I1, 560. 66. 

τὰ βλέφαρα ἐπιβαλεῖν, ἐπιυκλεῖ-" 
σαν II, 67. S. 

Bisoepida οὐκ ἔχεν ὃ Awjoc 
V, 69. 

τὰς κάτω βλεφαρίδας οὐκ ἔχει 
| τὰ ἄλογα ζῶα IL,. 69. 
βλεφαρίδας οὐκ ἔχουσιν d ὄρνι- 

9:c II, 69. 

βλεφαρίδες. Il, 68. 
τὸ βλέφαρον διακόψαι VIII, 11. 
βλέφαρον δαγὲν μὴ δύνασθαι 

συνελϑεῖν II, 68. 
βλεφάρων καὶ βλεφαρίδων τοῖς 

ἰχϑύσιν ὃ ϑεὸς οὐ μετέδωκεν 
II, 68. 

βλῆμα VI, 180. ὙΠ, 156. 
βλήματα I, 133. 
βλητὰ (uin 1, 133. 
βληχάσϑαι V, 8T. 
βληχὴ͵ Y; 87. 
βληχώμενος V, 87. 
βλέττειν Ι, .954. 
βλοσυρὰ ἀστραπὴ Lo 417, 
βλοσυρὸς τὸ εἶδος IV, 136. 
βλοσυρὸς λέων V , 83. 
βοᾶν MI, 126. Y, "ΔΑ 

INDEX. Gh AECUS; 

βοαύλια T, Q4B xh δ 1o 

Bose &tvysc 1, 99. 
, ᾿χριβανῖται X, 410... 

βοεικὸν χρέας VI, * 
βόειος ἀσχὸς Χ, 187.. 

ϑύλῳια Χ, 179. 
βοὴ II, 126. V, 90. 2103 

βοηϑῆσαι. lY, 80. 0109 
βοηϑοὶ παῖδες ΠῚ; 12. . 

βοηλάται. Vi, 185. DT ᾿ 

βοηλατεῖν VII, 187, 
βοηλάτης I, 949. uen 

βοὴν πολάν δοούὐκ ἂν. din 
ἵππος 1, 198. NA! 

οἵ ἐβυηδφϑμελ τοῖς ἀναβαίνου- 
σι 1Π, 99. : : 

βόϑροι VI, 91, 
βόϑροις ἁλίσκεται. ἔρκτος V, 

8t. 
τοῖς βόϑροις ἐπιτείνειν δοχί- 

óag V, 89. . ; 
βόϑρου στοχάξεσϑαι ἀστραγώ- 

λοις, IX, Aue $i. 
Βοιωτάρχης 1, 1 
ἐκ Βοιωτίας 8 ἐγχέλυες Y VI, 68.᾿ 
Βοιώτιον γραμματεῖον T JV. μα: 38, 
Βοιώτιος νόμος IV, .65. 
Βοιωτουργὲς zo&vog I, 149. 
βολαὶ κύβων IX, 97.. 

βολβοὶ VI, 55 62. X, 88. 
βολβὸς VI, .69.. 
βολεῶνες VII, 134. 

; ἢ AA 

᾿ βολὴ ἀστραγάλων τετταράκον-- 
vo συναϑροίζουσα IX, 101. 

βόλιτον V , 91. WU 
βόλοι VIL, 904. 

βελτίους VIL; 204. 
μέσοι VIL, 205. 
φαῦλοι VI, 204. 

βόλος πρανὴς αὐ 204. 
πρῶτος 1, 88. δεύτε- 

ρος 1, 88. 
4iog IX , 100. 



INDEX GRAECUS, 

etg nra 584. 
βόμβος. 
βόμβος nie. IV, 85. 

βομβοῦσι μέ πται Y, 89. ῦσι 
δἤμρυκεν VII, 76. (PE RERA 

-1V, 70. 
βομβύκων Ivosov καὶ μανικὸν 
αὔλημα IV , 82. 
βομβύκων viytie VII, 76. 
βομβύλιον X, 68. 
βομβυλιὸς VI, 98. 
ET PR IV, 114. 

χόλιξ VI, 
Bids (ὁ idis) VI, 

ee ἐλάσασϑαι Ι, 169. 
βοστρύχια δύο ἢ τρία μέλανα 

9) 

Βοστρυχίξων Π, 27. 
βόστρυχοι IV , 184. 

᾿ξανϑοὶ IV, 135. 
βοστρύχοις ξανδὸς D 156. 
βοστρύχοισι δανδατάνοις κο- 

βόστρυχος 11, 27. 
βοτάνη VII, 142. 
βοτρύδια v, 97. 
βότρυες EH 243. 
βότρυς vi, 96. 
βότρυς ὡραῖοι, ἄωροι I, 948. 

E. 
V, 99. 

βουβὼν IL, 186. IV, 202. 
βουβῶνες IL, 186. 
βουβωνιᾶν I, 186. 
βουβωνοειδεῖς IV, 198. 
βουϑυσία I, 29. 
βουϑυτεῖν L, 26. 

᾿ιβουκάπηλοι ὙΠ, 185. 
βουκολεῖον VIII; 111. 
βουκόλια I» 249. 
βουκόλος Ἢ 249. 

18 

τῷ βούλεσϑαι μετρῶν τὴν ἔξου- 
σίαν VIII, 77. | 

πρὸς δ βούλεται πᾶν. ἡγεῖται 
μικρὸν VI, 132. 

βούλευμα VI, 179. 
Mi^ ys γραφὴ VIII, 88. 

δίχη IV PN 1 54. 

of βουλευταὶ "e ταὐτὸν ἦλθον 
VIII, 155. S 

βουλευτήριον ΙΧ, 44. 
τὸ βουλευτήριον ἐχληρώϑη 

ΥΠΙ, 155. 
τὸ βουλευτικὸν μέρος ϑεάτρου 

IV, 
βουλεύων τυραννίδα ἘΡ, 452. 
βουλὴ ΥἼΙ, 5t. 
βουλὴ, ἡ ἐξ ̓ Αφρείου πάγου 

VIII, 125. : 
βουληγορῆσαι IV , 25. 
βουληγορία 1V , 26. 
βουληγόρος IV, 25. 
ἡ βουλὴ ἐπηρώτα ἐν τῇ dva- 

xoíot, τῶν ϑεσμοϑετῶν 
VIIL, 86. . 

ἡ βουλὴ ἐχρημάτισε VIIL, 144, 
s. 

συνεχάϑισε VIIL, 144. 
S. 

ἡ βουλὴ πληροῖ τοὺς λογιστὰς 
VIII, 99. 

βούλημαι VI, 179. 
εἰς τὴν Boviiv εἰσαγγελία δί- 

δοται VIII, 51. 
βουλὴν υολα ασεηθος αὐτοῖς 

Vit, 1245.1. 

οἵ τὴν βουλὴν συνάγοντες ὅση- 
μέραι VIIL, 95. 

βουλὴ τῶν amriaatiar ΝΗΙ, 
19. 158. 

βουλῆς ἀπαλλαγῆναι VIII, 150. 
βουλῆς ἦ ἣν ἕδρα ΠῚ, 145. 
ἀπὸ βουλῆς ἔφεσις ἐπὶ δῆμον 
ὙΠ; 6... 
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τὴν βούλησιν μοχϑηρὸςΐ, 118; 
βούλησις V, 165. 

ἀνδρῶν ΥΙ, 177. 
φύνουΎΥΙ, 479. 

βουλῆς λογιστὴς VIII, 99, 
βουληφόρος IV , 25. 
βουλιμιᾶν II, 217. 
βούλιμος VI, 31. 
βούλομαι V, 165. S. 
βουλομένῳ μοι ἐστὶν V, 165. 
βοῦν ἔχον ἐντετυπωμένον vó- 

μισμα IX, 60. 
βούπαις M, *9. 
DW ὀβελίσκοὶ VI, 88. 

— X, 95. 
βουπόύροις ὀβελοῖς ἐχρῶντο 

πρὸς τὰς ἀμοιβὰς IX, 77. 
βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ βίβηχε ΙΧ, 

61. 
"S (τὸ νόμισμα ) IX, 60. 

. 72. 
n. Οὐ πέμμα) VI, 76. 
βοῦς στεῖρα IT, 18. 
βδύσταϑμα 1, 249. 
βουστάσεις T, 249. 
τὰς βοῦς φυλάττων xvov V, 

βογεν 249. 
βουφορβοὶ VII, 185. 
Bovgogfoc I, 249. 
of βοῶναν vint, 114. 
βοῶν φωνὴ V, 87. 
βοῶν χρεία di τοὺς ΝΕ 

I, 139. 
βοαβεῖον III, 145. 
ἐπὶ βροβείου συμπλέκεσθαι 

III, 145. S. 
βραβεῖς IH, 145. 
βραβεύειν Ili, 145. 
βοαβευταὶ MI, 145. 
Boeyy&v u, 103. 
βφαγχία 1, 205. VI, 5t. 
βράγχος I, 108-7 «: 

INDEX GRAECUS. 

βραγχωδης φωνὴ IL, 117.: 
ραδεῖαν κύνες V , 62. ἡ 

βραδεῖς στρατιῶται 1, 198. 
βραδέως 1ΠΙ|, 128. ^ ̂" - 
βραδυλογία IL, 7121, 150 
βραδύνειν ΠῚ, 193.1Χ, 136. S. 
βραδὺς I, ^ lii; 199. S 

IX, 138. S | 
βραδὺς 1 ἵππος 1, 147. στρα- 

τηγὸς I, 179. 
βραδὺς εἰς vellet, I, 41. 
βραδυτὴς I, ὩΣ πὶ, 122. 
IX, 137. S i we 

βραδυτῆτα ἐνειργασμένος V. 
184. ( 

Bo&tav V, 88. 
βράζουσαιν, 88. 
βφάττω VII, 94. 
ἡ ἐν Βραυρῶνι ϑυσία VIII, 

107. 
βραχέα ὦτα I, 190. 
βραχεῖα ὀσφὺς l, 211. 

πόλις IX , 24. 
προτομὴ, I, 189. 

ἐπὶ βραχείας ἦν τῆς δοπῆς III, 
107. 

βραχέως VI, 150. 
βράχη I, 115. 
βραχιόνια V , 99. 
βροχίογορ. κεφαλὴ IH, 188. 
βφαχίων Ἡ ὁ ν Ὁ 
βραχὺ ἯΙ, 88. 
βρόχον δ II, 121. Tv, 22. 

VI, 150. s. 
Boepulrel ῥήτωρ , 20. 

VI, 149. 
βφαχυλόγως ὑπερβὰς IV, 24. 
βραχὺς VL, 145.000 VI, 149. 
βραχύτης VE, 145. " 
βραχύ τι τῆς κεραίας κἀθέντες 

ἐπλέομεν T, 107: 
βραχὺ ὕστερον E, 72. 
βρέγμα M, 399^ ^ - 



INDEX GRAECUS. 

ΤΥ, 104. 

οὐδ᾽ ἂν τὸ γόνυ ΗΙ, 
108. 5 εὖ 

ἐτας T, 7. 
£1,8. . 

(C7 ἐγιαύσιον Y, 57. 

077 ψεργενὲς IL, 8. E. 

Sri. 99. 407. 01 βρόγχος 11, 99. . . 

203.: 204. 

βϑονταὶ TV , 169. 
Boovreiov IV , 27. 130. 
βροντὴ ἐξετρίφϑη Ι, 118. 8. 

βροντὴ παμμεγέϑης 1, 118. E. 
ὑπὸ βροντῆς ἐκκεκωφημένοις 

Ζοικότες L, 118. 

βρόχοις σειραίοις περιβαλεῖν 
, 48. 

βρόχος ἄρκυος V, 98. 

(τοῦ δημίου) VIIL 71. 

βφόχῳ στερεῷ V , 88. 
Bovaw 1, 230. 
βρύουσα ἐλαία I, 257. 
βρυχᾶσϑαι V , 86. 88. 
βρυχηϑμὸς V , 86. 
βρύχημα V, 86. 
ρυχώμενον Υ, 86. 

Bono. ΥἹ, 182. 
» χαρηβαριχκὸν ML, 41. 

βρωμᾶσϑαι V, 88. 

oo VI, 84. 39. 183. 

Bod umore V, 88. 

ὠμενοι V , 88. 
βρωτικώτερον VI, 39. 

Βυβλία σταφυλὴ VI, 82. 

Βυβλίνοις σκύτεσι παίειν TX, 

58488. . 
BéBluvov ὅπλον IX , 178. 
οἵ Bvtavrio: VIL, 182. 

Βυζαντίων σιδήρεον (νύμισμα) 
Ix , 78. ; 

βύϑιοςἴ, 97. ti 
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βύρσα γλευχαγωγὸς ΝῊ, 192. 
193. : 

βύρσαι προσηλούμεναν ταῖς 
ναυσὶ 1, 120. 

ἀπὸ βύρσης ἀσπὶς L 188. 

βυρσοδέψαι VIL, 80. 

βυρσοδεψεῖν VII, 81. 

βυρσοδέψης VI , 1928. 

βυρσοποιὸς VII , 160. 

βυρσοπῶλαι VIL, 80. 

βυρσοτομεῖν VIL, 81. 

βυσαύχενες ἀσκοὶ 1L, 138. 
βυσαύχην 11, 185. 
βύσμα Χ, 75. 172. 

βύσσινα VII, 75. 
βυσσίνη ἐσϑὴς IV , 120. 
βύσσος VII, 75. 
βύστρα X , 172. 
βῶλοι 1, 990. 
βωλοκοπεῖν I, 996. VII, 141. 

βωλοκόπος I, 2495. 

βωλοκόπος σφύρα 1, 945: Χ, 

129. , 

᾿βωμίσπος IL, 93. 
τοῖς βωμοῖς προσάγειν ἱερεῖα 

L, 97. | 
βωμολοχεῖν III, 111. S. 
βωμολοχία ML, 111. S. 

βωμολόχος VI, 122. 

βωμολοχῶν III, 111. 
βωμὸς, 8. 
βωμὺς μείξων X, 65. 

τοὺς βωμοὺς αἱμάσσειν 127. 

ἐπὶ βωμοὺς πῦρ ἐπιτιϑεὶς 
ΥΠΙ, 116. 

βώριμος IV , 54: 68. 

I. 

γάγγαμον X, 192. — 

γάγγαμον ἄτης παναλώτου X, 

182. DEM 
γάγγαμον περὶ τὸν ὀμφαλὸν 
" H, 169. 
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γαγγλίον IV, 197. 
γάγγραινα IV, 207. 
γαισὸς VIL, 156. 
γάλα αὔξημον Y, 50. τρόφι-- 

μον II, ^ 
γαλαθηνὸ σκυμνία V, 60. 
γαλαϑηνοὶ veg 1, 251. 
γάλα τοῦ λαγὼ Y, 74. 
γάλα πηγνύναι 1, 951. pl. 
γαλαχτιᾶν IIL, 50. 
iv γάλακτι ἔτι νήπιον II, 8. 
γάλακτι μεμιγμένος χόνδρος 

VI, 57. 59. 
γαλακτοποσία VI;.90. 
γαλακτοπότης VI, 90. 
γαλαχτουργεῖν I, 951. 
γαλαπκτουχεῖν Ill, 50. 
γαλακτοῦχος III, 50. 
γαλακτοφάγοι ΥἹ, 40. 
γαλαξίας κύκλος IV, 159. 
γαλεάγρα X , 155. 
γαλεὸς VI, 50. ix “Ρόδου VI, 

63. 
διὰ γαλήνης πλεῖν I, 106. 
γαλιάγκων IL,.140. 156. 
γαλουργεῖν E 251. 
γάλως TIL, 39. 
γαμβροὶ Il, 6. 81. 

αμβρὸς I, 82. 
dai. ἀγχιστίνδην VI, 175. 
γαμετὴς IH, 44. 
γαμέτης ΠΡ 44. 5. 
γαμηϑῆναι i, 45. 
γαμηλία ΠῚ, 49. 
γαμηλίαν εἰσενεγκεῖν HI, 42. 

ϑύειν VII, 107. 
γαμήλιον ϑεοὶ 1.) 24. - 
γαμήλιον Hf, 37. 

γαμήλιον αὔλημα JV, 78. 80. 
γαμήλιος (αὐλὸς ) IV , 75. 

γαμικὴ κλίνη HI, 48. 

γάμον ξεύξασϑαι i E. 

ὁ πρὸς γάμον ἠγμένος: Π|, 44. 

INDEX GRAECUS. 

ἐπὶ τὸν γάμον RAM 
,»δημεῖον 1, 246. 

γάμος III, 38. 44. 5. 
γάμος ἀνέγγυος ΠῚ, 8ά.. 
γάμος (τὸ ἔργον ἡ E ὦ, καὶ 
E ἑστίασις)] III, 88. 44. 

γάμος νόμῳ ὥσπερ συνίσταται 
οὕτω καὶ λύεται Ill, 7. 

γάμος ὑπέγγυος 1Π,. 
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γελοιαστὴς V, 128. 161. VI, 

192. S. 
συμπότης VI, 29. 

γελοῖος VI, 129. . 
γελοίων ποιητὴς VI, 192. 123. 
γελοίως V, 161. IX, 149. 
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γελωτοποιοὶ VII, 190. 
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γενειάσκων Il, 10. 
etaemdi d 147. 
γένειον 1 , 88. 
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λος ἀνὴρ IV, 134. 
γένειον πεπηγὸς 1V, 184. 
γενειῶν IH, 10, 
γενειῶν Σάτυρος IV, 142. 
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VIII, 90. 
γενέσια {Π, 102. 
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γένη IX, 8. 
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I 144. 

μὴ γένῃ ἀπαρνηϑεὶς V, 104. 
γενῆται VIIL, 111. 
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VIII, 109. 
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γεννάδας III, 120. 
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γενναῖον βότρυς L 243. 
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γενναιότης UL. 490..395. 225. 
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γεννᾶσϑαι Il, 19. pl, 
γεννᾶται VI, 114. 
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ζώου ἡ ἄρχτος τῷ στόματι 
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ΤΣ σὰν ΣΝ 
πᾶν γένος κηρυκικὸν m 

γένος κηρύκων IV, 91... 
γενοῦ εὐήκοος II, 82. " S 

οἱ πρὸς γένους ΠΙ, 6... 
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τὸς IL 128. e sq get 
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: πηγαὶ. ΤΙ, 19.:.
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ῥίζαι HL, 19; 
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vi gov eatem di, 
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γέρα IIl, 148. ὙΠ, 10: 
γεραίρειν Vl, 187. Mov. 

γεραιτέρα γραῖα Il, 18... 
γεραίτεροι Π, 18. — — οἷος 

γερανοβοσίαν IX, 16. 
γέρανοι VI, “52. 

: 

of γέρανοι κλαγγάξουσι V, 89. 
τὴν γέρανον ὠρχοῦντο κατὰ 

πλῆϑος IV, 101. 
γέρανος IV, 130. 
A (sgrü τὴν σκηνὴν) 

; 127. 

περὶ γεραρῶν VIII, 108... 
γέρας VÀ, 186. | 
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ὴ γεωργικὴ VII. 140. 

omi E 141. 
γεωργικῶς VIL, 141. 
γεώργιον 1, 221. 
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willen τῶν γεωργῶν οἵ ἔμ- 
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γεωρυχεῖν ὙΠ, 97.. 
γεωφάνεια μέταλλα VI, 99... 
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γῆ duos I, 53. 927. pl. 
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δης 1, 227. E. 
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ἐμπελόφυτος VII, 147. pl. 
ἀναδιδοῦσα ὕδωρ I, 238. 
ἀνάργυρος VIL, 98. K 
ἀντέπραξε ἐν» γεωργοῖς 
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deyvoi 87. VII, 98. 
βαϑεῖα 1, 227. E.. 

γηγενὴς δῆμος IX, 19... 
γήδιον δίκαιον 1, 997. 
γῆ ἑκατέροϑεν παρήκουσα IX, 
18. 
τ γῇ ἐντεευπωμένα σύμβολα 

τῇ γῇ ἐπαναχωροῦν κῦμα Ι, 
109. 

γῆ ἐπίμορτος VIL, 161. 
γῆ εὔκαρπος 1, 227. E. 

εὔνομος. VH, 184. E. - 
γῆ ἱερὰ. 1, 10. ν 
γήινα ἀγγεῖα VIL, 162. X, 
,190. 

γήινον ἀγγεῖον VI, 180. 
τεῦχος X, 30. 

γῆπεραμικὴ X, 75. plura. - 
γὴ κιμωλία VII, 99. X, 185. 
γήλοφοι I, 187. 

εὐάμπελοι Ι, 228. E. 

γῆμαι ΠΙ, 45. 
γήμασϑαι HI, 45. δ 
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τὴν γῆν ἐνασῦραι I 223.. 
βαϑύνει ὁ σῦς τῷ δύ. 
Ap; 785. τολ 

-δηῶσαν t 174. 
προσωρίδϑαὶ IX, 8. S. 
σκάψαι. I, 954. 

γῆ πεδιὰς Ly 186. E; 
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VIL, 147. ' 
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γηρᾶν IL, 21. 6n in 

γηφάσκειν Il, 21..8ὺ 
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πρὸς γῆρας ahi γυνὴ II, 
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γηρστροφεῖν ἢ, 18. . 
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γηροτρόφοι 1I, 14. 

παῖδες III, 12. 
γηρῶσα πόλις IX, 18. 
ὑπὸ γήρως ἐξεστηκὼς ll, 16. 
ἐπὶ γήρως οὐδῷ ll, 15. : 

53. S. 
ἀπὸ γῆς αἴρειν 1, 108. 
γῆς éddulzdiieye νομὴ IV, 

160. S. 

τῆς γῆς ἀδίκου γενομένης x 

τῆς γῆς ἀνθούσης 1, 61. 
γῆς διαίρεσις IV, 160. S. 
PS γῆς δικαίας γενομένης 1, 
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γῆ σιδηρῖτις VII, soma Tf699Y 
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μένας) τετρώβόλον TX, 63. 
γλαύκινα (ἱμάτια) IV, 417. 
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γλίσχρος III, 115. S.- 
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γλίσχρως III, 116. S. 
᾿γλίχομαι V, 165. S. 
γλοιάζειν IX, 148. 
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ἄσαρκοι I, 191. 
εὐπαγεῖς I, 190. 
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ΙΧ, 196. 

|» οἵ ὑπὸ γλουτοὺς ἵππου πόδες 
X, 193. 
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γλυκεῖα.-φωνὴ ΤΙ, 117. 
γλυκεῖς λόγοεῖν, 81. 
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γλύμμα VH, 170. 
γλυπτικὴ σφριγ ἰδ cov VII, 209. 
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᾿ ἜΣ βοῦς βέβηκε 1X, 

c! χαρακτῆρες II, 109. 
$5 ops Η, 108. 
Mer ἀκρατὴς VI, 
446. 
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γλῶτταν “Ελλάδα II, M... 
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τῇ γλώττῃ αὑτοῦ μάτην περί- 

χεῖται τὸ ἕρκος ὀδόντωνΎ ,. 
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γλωχῖνες f 137. 11, 88. 
γνάϑοι 1 , 8T. 
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γνήσιαι πλευραὶ Π, 165. 181. 
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δόξης ἀκμὴ. Υ; 168. 
ἐπὶ δύξης τῆς αὐτῆς οὐ μένων 

VI, 194. 
δορὰ II, 235. 
δοραὶ διφουθῶν τῶν ᾿Αφάβων 

ϑώρακες I, 138. ἢ 
δορὰ λέοντος. V, 16. 

ροβάτου X, 176. 
dipers IV, 117. X, 141. 143. 
δόρατα πρὸς ἀσπίδας ἐδούπη- 

σαν I, 163. 
δύρατα vavgeyo 1, 137. 
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τὰ δόρατα ξύειν 1; 149, 
δορατοπαχῆ προβύλια V, 20. 
δόματος ἄφεσις 1, 215. 

μέρη E 136. 
δορατοφύροι I, 131. 
δορεὺς (ὁ βύλος) VII, .205. 
δόρη VIL, 158. ᾿ 
δορίδες ΥἹ, 89. Χ, 104. 
δόρπαΥ], 102. ᾿ 
δορπήσασϑαι ἯΙ, 109, 
δορπία VL, 102. 
δύρπιστον ΥἹ, 109, 
δόρπος VI, 102. 
δόρυ I, 186. 
δοφυάληπτος VII, 156. 
δορυάλωτος VII, 456. 
δόρυδόχκη VII, 156. 
Popvibr aW 190. X, 144. 
“δορυδρέπανον 4.87. 
δόρυ ἐπὶ τῇ, ἐκφορᾷ τῶν βιαί- 

ὡς ϑανόντων. ἐπεφέρετο 
VIII, .65. 

δορύληπτος VII, 156. 
δορύξενος ΠῚ, 60. 
δορυξόος I, 149. 
«δορύξους VII, 156. 
δόρυ ὁδοαίδῆδιώ VIL, 156. 

σφαιρωτὸν I, 219. 
.&ogvgooío VII, 156. 
δορυφόρος VII, 156. 
δύσις (μεσϑοῦ) IV, 47. 
δουλάρια Iii, 75. 
δοῦλα σώματα, 238. III, 78. 
δοῦλα σώματα πρὸς ἀργύριον 

ἀντικαταλλασσύμεενα ΠῚ, 
TT. 

δουλεία IIL, 81. 
τὸ ἔργον MIL, 75... 
τὸ πλῆϑος ΠΙ, 75. 

δουλεύειν MI, 68. 81. 5 
ἐπὶ λεπτοῖς λήμμασιν 

ΠῚ, 111. 
δουλεύων ΗΠ, 69. 
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δούλη III, 74. 
τὰ δυυμεὰ ΠῚ, 81. 
δουλικὸν ἔργον, ἯΙ, 75. 
δουλικῶς ΠῚ 81. 

δουλιπώτατος TII, 15. 

δουλικώτερον II, 78. 
δουλὶς HI, 74. 
δουλοδιδάσκαλος (τὸ δρᾶμα) 

Hi, 80... .. 
δοῦλον ἔργον ΠῚ, 76... is 
δουλοπόνηρος Χ, 164. 
δουλοπρέπεια. Ill, 75. 116. . 
δουλοπρεπὲς ΠΙ, 75. ' 
δρυλουμ ον ΠΙ, 75 
δουλοπρεπέστερον III, 75. 
δουλοπρεπὴς lll, 1195. 
δοῦλος III, 74. 
δοῦλος κακῶς ἀγορεύων τὸν 

ἐλεύϑερον VIII 88. . 
δούλων ἄϑροισμα Ix, 148. 
δούλων κωμικὰ πρόσωπα IV, 

148. ) 
δουλῶσαι UT, 76. 
δουλώσασϑαι IIL, 81. 

ἐπὶ φόρου ἀγωγὴν 
I, 169.. 

δούλωσις IIT, 75. IX, 142. 
δουλωσύνη ΠΙ, 75. . 
δοῦναι τὴν δεξιὰν II, 160. 

νῶτα II, 179. 
ὄρκους IV, 30. 
προῖκα ΤΠ, 36. 
σύνϑημα 1, 

αὐῦν. 25s. 
εἰς ὑποϑήκην VIII, 

142. 
χάριν V, 98. 

δουροδύκη X, 143. 
δουροϑήκη 1, 136. 
δοῦσαν acc. VIII, TR... 
δοχμὴ MI, 157.170. 
δράγμα 1I, 147. - 

163. 

δράγματα 1, 222. 
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ὑπὸ ὶ πλῆϑος ὀβελῶν 
δι βυχαῤκα ΙΧ, 77. 

δράκοντες συρίττουσιν V. » 90. 
ὃ v IV, 205. 
dero: Ἧ 147. 

v σπουδαίως, κούφως 

ΤΠ, 149. ῬΙ. . 
Y: d ge VI, 183. 

& II, 147. 
deiosei Tl, 155. 
δράττεσϑαι I 147. 
δραχμαὶ * Merino IV, 178 δύο 

, 61. * 

evo) IX, 86. 

ἀν δρακιδχιλίαν ΙΧ, 
" 85. 
60 lees αρὲς TX, 79. 

Num καὶ ἥμισυ IX, 62. 
ἑπτακισχιλίανι FX, 86. 

AW: IX, 86. 
᾿ πεντακοσίαι, xci τε- 

τ τρακισχιλίαν IX, 86. 
πεντακοσίαι καὶ χιλίαν 
"UIX, 86. ^" 

quocisan IX, 86. 
NE (τίμημα) "VIII, 

τὰ οὰ ὑπὲρ δραχμὰς δέκα δικάξον.- 
- «ec VIII, 100. 
δραχμὰς Iddiy εἶχεν ἡ μνᾶ 
ὃ Ix, 59 9. 86. 

ραχμὰς τρεῖς κατατίϑεσθαι 
VIII, 38. e 

δραχμὴ VIII, 39. IX, 95. 
ἐν gov IX, 83. 

| Aiywelu IX, 76. 
"Arn IX, 76. 86. 
βου ize ὀβολοὺς ἴσχυεν 

IX, 76. - 

δραχμὴ ἐκαλεῖτο πλῆϑος ofr- 
λῶν ὑπὸ τῇ δρακὶ IX, 77. 

δραχμὴν of διαιτηταὶ By α- 
vov VIII, 197. - , 
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ἡ δραχινὴ ὀβολοὺς ἕξ εἶχε IX, 
60. 

δραχμὴ παχεῖα ] IX, 76. 
τῆς δοαχμῆς τὸ ἥμισυ ΙΧ, 62. 
δραχμιαῖον ΙΧ, . 60. 
τὰ μέχοι δραχμῶν δέκα δικά- 

ἕοντες VIIL,: 100. 

Ogéxava V, 19. X, 141. 144. 
ὃ olet 137. 245. X, 128. 
δρέπανον; 5 245. X, 128. 
δρέπεσϑαι τὸν. xagmov τῆς 
"loh VII, :146. 

δριμεῖς γυμοὶ II, 410. . 

δριμὺς τὸ βχξαμα ιν, 144. 145. 
δρομάδες L, 83. 
δρομαῖα ἴχνη V, 12. 
δρομὰς VIL, 203. 
δρομεῖς sepe» IB] 149. E 
δρομέων προδοσία IIl, 148. : 
δρομικαὶ κύνες V, 60. 
δρομικὸν ζῶον V, 71. 
δρομικὸς HL: 448. 

κυνηγέτης V, 18. 
“σταδιεὺς Ti, 148. 

δρομιπώτερος eobiri) III, 
148. 

δρόμοι V, 35. 5. ΙΧ, 41. 
δρόμοι ξυστοὶ ΠΙ,. 448. IX, 

465. 
δρομοκήρυπες ΤΙ, 148. 
εἰς δρόμον ἐνφεφύμενος T "d 

, 210. 
εἰς δρόμον ἐνδόσιμον ἵππον 
᾿κροῦσαι τῷ ποδὶ 1, 910. 

δρύμον ἵππιον ἀγωνιξόμενος 
ΠΙ, 147. 

μακρὸν dyavitóntvog ΠῚ, 
«146 

εἷς δρόμον ὑποσημαίνειν L 
220. 

δρύμος ΤΙ, 98. 
δρόμος & ἀστέρων IV, 153. 156. 

γυμνικὸς HE, 146. 
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ὁπλίτης III, 161. 
ἐν δρόμῳ γενόμενος X, 57. 
τῷ δρόμῳ σοβαρὸς ἵππος l, 

18. 
δρόσοι I, 938. 
δρυμάττειν V, 98. 
δρυμεῖς χυμοὶ IL, 110. 
QgvgolI, 221. 
δρυμῶνες 1, 221. 
δρυοτομι»" VIL 209. 
δούοχον 1, 85. 
δρυπέτεις ἐλαῖαι VI, 45. 
δρῦς, 284. 
δρυτόμοι VIL, 109. 
παρὰ τὸν δρύφακτον ποιούμε- 

νος τὸν βίον ῥήτωρ IV, 87. 
δρύφακτος VIII, 17. 
δρῶν IX, 157. 
δρῶντες ὙΠ, 135. 

πάντα ἀκαϑάρτως 1, 
182. 8. 

δυαδελφίδην ταυτῷ μυχῷ ΤΙ], 
25. 

δυὰς IV, 164. 
ἐν ἀστραγάλοις οἱ οὐκ ἔνεστι 

ΙΧ, 100. 

δύειν TV, 457. 
δύεσθαι I, 97. IV, 157. VII, 

158. S. 
δυνά ἀμεις Iv, 161. 

ἀκμάζουσαν 1, 58. E. 
δύναμις I, 175. 

ῥήτορος TV, 22. 
τῷ δύνασϑαι μετρῶν τὰ ἀδική- 

pere VI, 182. 
δυναστεία VIII, 84. 
δυνάστης VII, 84. S. 
δυνατὸς 95109 1V, 90. 
δυνατῶς IV, 24. 
δυνηϑῆναι IV, 25. 
τίς δ᾽ ἂν δυνηθείη ὑπενεγκεῖν; 

II 131. 
δύο αὐλοὶ μυκτήρων II, 79. 
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δύο γλαῦκας ἐντετυπωμένον 
ἔχον τετρώβολον ΙΧ, 63. 

ἀνὰ δύο γομφίους ἑκατέρωϑεν 
᾿ἔχουσα γραῦς IV, 151. 

δυόδεκα ναυκράριοι VIII, 108. 
δύο δικαστήρια συνίστατο VIII, 

123. 
δύο ἔτη ἐξ ἐφήβων L, 57. 
δύο καὶ “ἡμίσεια͵ wv& IX, 56. 
δύο καὶ ἥμισυ δραχμαὶτχ, 62. 

τάλαντα IX, 54. 
ἐν δυοῖν τοῖν ὀβολοῖν ΙΧ, 68. 
δύο ἱππάρχους χειροτονεῖν 

VII, 87... 
δύο ἱππέας παρεῖχεν ἑκάστη 

ναυκραρία VIIT, 108. 

δυοκαίδεκα ἐτῶν 1, 55. 
νοῦμμοι IX, 87. 

δυοκαιδέχατον BA φυλῆς 
VIII, 108. ; 

δυόμενοι κολυμβηταὶῦτι, 437. 
δύο παρέδρους αἱρεῖται 0 ἄρ- 
ζῶν ΝΟΥ͂Ν SR. roy 

δύο πρῶτοι δάκτυλοι συμβλη- 
ϑέντες IX, 127. .. 

δύο σαλπιγξιν αὐλῆσαι IV, 88. 
δύο ἢ τρία βοστρύχια μέλανα 

» 150." 
àvo χαλκαῖ ψῆφοι VIII, 193. ; 
δύο χαλκοῖτν, 173. IX, 65.81. 
δυσαγὲς 1, 88. 
δυσαγρία Υ͂,. 438. 
δυσάγωγοι νῆες L 112. 
δυσάγωγος f. ἵππος L 197. 
δυσαγώνιστον V, 105. 
δυσαγώνιστος. 6)c V, 79. 
Óvcaígsvov τεῖχος 1, 170.. 
δυσαίσϑητα πνεύματα ἰχνῶν 

V, 12. 
δυσάλγητον 15.130. 55 
δυσάλωτον τεῖχος 1, 170. 
δυσάλωτος πόλις IX, 20.. 

σῦς V, 79. 
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δυσανάγογ ει νῆες 1, 112. 
δυσανὰσ ἴον IH, 180. 

ἐξοῦντες ΤΠ, 130. 
Pies σχέτως TIL, 130. 

ivexzov ΠῚ, 130. 
δυσανέχτως IIl, 130. 
δυσανϑὲς δένδρον I, 931. 

δυσανταγώνιστοι ἄνδρες! L, 167. 
δυσανταγώνιστος IIl, 141. ᾿ 
δυσανταγωνίστως Hi, 141. 
δυσαντίβλεπτοι ἄνδρες, 157. 
| cA ἀστραπὴ n 

10 ἴα 1, 186. 
iir p L 171. 
δύσβατος ᾿ Aim. 96. 

oÀ« vit, 204 Ἃ 
δύσβολον 1X, 94. 
δυσγαργάλιστος ἵππος ἃ 497 
δυσγνώριστα V, 150. S 
dvs]voiplasis V, 160. s. 
δύσγνωσϊα V, 150. S 
δυσδιάϑετον V, 150. s. 
MCA AE: χιτὼν ὀφϑαλμοῦ 

dus Viertlidiw V, 105. 
vosíxacta V, 150. 

δυσεντερία TI, 911. — - 
aor Bxomtog IV, 487. 

δυσέντευατος v 138. 

. τύραννος, 42. 
δυσεπίβατον. χωρίον L, 171. . 
τὸ δυσεπιβούλευτον τῶν λεόν- 
ov V, 84. 

δυσερνὲς δένδρον 1, 281. 
δύσερως VI, 189. i 
δυσερωτικὸς VI, 189. 
δυσερωτιῶν VI, 189. 
δυσετὴρ ia. T, 52. 
Furia ὁδὸς iif, 96. 
δυσήκοοι Il, 81. 
δυσήχοος φωνὴ I, 117. 
δυσήλατὰ χωρία 1, 186. 
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δυσήνιος ἵππος Ι, 197. 
δυσήροτος γῆ 1, 297. 
δυσηττητοι ἄνδρες I, 157. 
δυσθανατεῖν HL, 1006. 
δύσϑερον χωρίόν V, 110. 
δύσϑερος πόλις IX, 23. 
δυσϑηρίαν, 18. S. — 
δύσϑησοὶ wn V, 18 
δυσϑυμεῖν ΠΙ, 98. S. 
δυσϑυμία IIT, 98. 
δύσϑυμος VI, 125. 

! τύραννος I, 42. 
δυσϑύμως HI, 99. 
δύσιππα χωρία 1, 186. - 
δύσις IX, 1 167. 
meer τεῖχος 1, 170. 
δυσκαμπῆ yovore L, 191.; 
δυσκαμπὴς —Ó 219. 

» 117. 
δυσχατέργαστον y 105. 
δυσκίνητος τὴν δ μὴν σῦς vi 

79. 
δυσκλεὴς V, 159. S. 
δύσκλεια V; 160. S. 
δυσκλεῶς V, 160. 
δυσκοινώνητος V, 143. 
δυσκολαίνειν TII, 188. 
δυσκολαίνων περὶ τὸ χαλινοῦ- 
σϑαι ἵππος 1, 200. 

δυσκολία LIII, 134. V, 106. S. 
δυσκολύκαμπτα hy IV, 66. 
δύσκολον III, 131. V, 105. 
δύσκολος ΥΙ, 124. S. 
δυσκόλως HI, 132. S. 
δύσκριτα ἴχνη V, 66. 
δυσχυβεῖν VII, 904. IX, 94. 
δύσληπτον τεῖχος 1, 170. 
ἐπὶ δυσμαῖς βίου II, 15. 
περὶ δυσμὰς ἡλίου L 69. 

ἀλεϊόδών 1, 
pl. 

δύσμαχον ἄνδρες I, 157. 
δύσμαχον τεῖχος 1, 170. 

62. 
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δύσμαχος σῦς V, 79. 
δυσμεναίνειν ΤΙ, 133. 
δυσμεναίνω αὐτῷ V, 115. 
δυσμε εναίνων τοῖς ἐαϑρστήκασα 

ῥήτωρ ΤΥ, 85. 
δυσμένεια Τί, 64. 132. V, 116. 

Nha &990ll, 151. 
δυσμενὲς HI, 131. 
δυσμενέστατα V, 116. 
δυσμενὴς V, 115. 139. 
δυσμενῶς IIL, 132. V, 139. 
δυσμενῶς διάκειμαι πρὸς αὖ- 
zov V, 115. 

dovubenuer D. 167. 
δυσμὴ IV, 157. 
δύσμηνις ϑεὸς I, 89. 
δύσμικτος ΠΙ, 64. V, 138. 

^ φόλις ΙΧ, 99. 
δυσμίχτως V,.189. 
δύσνοια V, 116. 
δύσνους IT, 229. III, 66. 
óvcvog IL, 930; V, 115. 
δύσξενος πόλις IX, 99... 
δυσξύμβολα Ν, 150. 
δυσξύμβολος V, 188. 
δύσοδος ὁδὸς ΠΙ, 96. 

πόλις I. 22. 
δυσοίκητος πόλις X, 91. 
δύσοινος VI, 21. pl. 
δύσοιστον III, 130. 
Ovcoíoroc III. 130. S. 
δύσοπτος ἀστραπὴ 1, 117. 
δυσόρατα V, 150. 
δυσόργητος Vi 1925. 

eig 1, 39. 
συμπότης VI, 29. 
σῦς V, 80. 
τύραννος Ι, 42. 

δυσόρμιστος λιμὴν. L 101. 
δύσορμος λιμὴν I, 101. 
δύσοσμα ἴχνη V, 12. 
δυσοσμία II, 15. 
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δύσοσμον II, ΧΡ... 
δυσούλωξον. ἕλκος IV, 105. 
δυσπαράγωγος δικαστὴς, vin, 

10. 
δυσπαφαμύθητον πάϑος ΤΠ, 

101 
δυσπαράτῳθπτος δικαστὴς Y 

10. 
δυσπειϑεῖς, τοῖς κυβερνήταις 

νῆες 1,112. 
δυσπετὲς III, 181. S. 
δυσπινῆ λευκὰ doy ot jy δυσ- 

τυχίαις IV, 117. Y 
δυσπινὴς IV, .186. 
δυσπλήρωτος πόλις IX, 21. 
δύσπνοια 11, 219. 
δυσπολέμητοι. ἄνδρες 1, 167. 
δύσπορα χωρία 1,180... 
δυσπόρευτος ES IJ, 96. 
δύσπορον V, 105. | 
δύσπορος ὁδὸς 

πόλις IX, 
δυσποτμία͵ II, 99. x 
δυσπότμως ΤΙ], 99. 
δυσπραγία II, 99. 
δύσπρακτον ΠῚ, 131. v, 105. 
δυσπρύσβατον χωρίον Τ, 471. 
Socsqoe i. πόλις, TX 20. 

ὁδὸς HL 96. 
δυσπφοσήγορος Π, 127. εἷς 

188. 5. 
| Piper. 42. . 

δυσπροσηγόρως V, Sie 
δυσπροσίατος V, 188. 
δυσπρόσιτον χωρίον Ἂ Um. 

τεῖχος 1, 170. 
δυσπρόσιτος V, 138. 

πόλις IX, 20.21. 
τύραννος 1, 42. 

δυσπροσίτως V, 139. 
δυσπρύσοδος V, 138. 

ὁδὸς III, 96. 
πόλις IX, 20. 
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geni τύραννος I, 49. 

δυσπρόσοπτος ἀστραπὴ, 117. 
δυσπροσόρμιστος λιμὴν], 101. 
δυσπρόσρητος V, 138. | 
δυσπρόσωπος ΠΤ, 47. 

aspi] , 117. 

δύσριγοι IV, 186. 
| δυσσέβεια IV, 18: 
δυσσεβὴς L, 21. IV, 14. 
δυσσεβῶς I, 22. 

δυσσύμβολος V, 148. S. 
óvGrqvoc V, 168. 
δυστοκεῖν IV, 208. .. 
δυστοκία IV, 208. 
δυστοχία VI, 205. S. 
δυστραπελία Ill, 132. 

δυστράπελον III, 131. 
δυστραπέλως ΠῚ, 132. 
δυστροπία III, 152. Υ,119.5. 
δύσιφοπὸν ri, 131. 
δύστροπος V, 119. 
δυστρύπως III, 132. V, 190. 
δυστυχεῖν III, 09. B ia 
δυστυχὲς VI, 205. 
δυστυχία TII, 99. 
δυστυχῶς III, 99. 
τὰ δυσυπνοῦντα τῶν παιδίων 

ψυχαγωγοῦσαι τίτϑαν ΙΧ, 
197. 

δύσφεγγες χωρίον V, 109. 
δυσφημία V, 160. 
δυσφορεῖν IIl, 130. 
δύσφορον IH, 180. 
δύσφορος ἄ ἄνεμος 1, 110. 

ἵππος 1, 198. 

δυσφόρως III, 180. 
δυσφύλακτος πόλις IX, 91. 
δυσφωνία II, 112. 
δύσφωνος IL, 111. bed 
δυσχείμερον χωρίον V, 109. 
δυσχείμερος πόλις TX, 23. 
δυσχείρωτα IL, 154. 

Pollux Fol. 11]. 

ius 
δυσχεραίνων γυναϊκείᾳ ὁμιλίᾳ 
HL 46. 

“τοῖς ᾿καϑεστηκόσι 
ες εβήτωρ IV, 88. 

τίς οὐκ ἂν δυσχεράνειε. ἐπὶ 
τούτῳ; ΠΙ, 181. ᾿ 

DR K ues 188. . 
δυσχέρεια III, 132. V, 106. 
δυσχέρειαν τοῦ πλοῦ παραμυ- 

ϑούμενος τελώνης IX, 33. 
δυσχερεῖς χυμοὶ IL, 110.. 
δυσχερὲς III, 131. V, 105. 
δυσχερὴς ϑέγους πόλι ΙΧ, 

dicis τελώνης IX, 32. 
δυσχερῶς III, 132. 
δυσῶδες πνεῖ ll, 75. 
δυσωδία II, 75. 
δυσωδίαν Lbagizicbu: II, 74. 
δυσώμοτος T, 99. 
δυσώνης lll, 126. 
δυσωνῶν παῦσαι 1Π, 196. - 
δυσωπεῖσϑαι II, 59. V, 84. 

δυσωπούμενος ΠΠ, 58. ᾿ 
ἵππος L 197. 

δύσωρον χωρίον V, 109. 
δύτης 1, 97. VII, 187. 
δυτικὴ VIL 189. ἐὸν» 
δυώβολον VIII, 113. 
δωδεκάλινα ἐνόδια Υ, 80. 
δωδεκάμηνος χρύνος 1, 54. 
δώδεκα πλευραὶ IL, 167. 

φυλαὶ VIII, 115. 
τὸ ἐκ Δωδώνης 1ολκεῖον VI, 

120. 
δῶμα L 78. .. 
δωμάτιον 1, 78. 

διῆθες ΙΝ, 129. 
δωμάτων πακτὰ Χ, 57. 
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ἔγγειος κτῆσις X, 1 
ἐγγενὴς ΠΙ, 51. TA 7.3 ; 

δῆμος 1X, 19. 
E δήμου ἐνδεὴς πόλις 

ἐγγηρᾶναι ΤΊ, 14. 
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τοῦ εἰσιόντος ἔτους IL, 57. 
εἰς κοπρῶνα peres V,91.S. 

εἰς κόρον ἦλϑον ν, 161. 
εἰσκρίνεταν τὸ πνεῦμα κατὰ 

τὰς ῥῖνας ur 16. 
εἰσκροῦσαι τὸν πύνδακα X, 79. 
εἰσκύχλημα IV, 128. 
εἴσοδος L, 6. 

μισϑοῦ IV,. 74. 
χοροῦ IV, 108. 

εἴσοπτοι 11, 58. 
εἰσορμίσασϑαι I, 101. 
εἰσπεπήδηκε' IX, 158. S. 
εἰσπλέοντι £v δεξιᾷ II, 161. 
εἰσπλεῦσαι 1, 101. 
εἴσπλουν πονηρὸν ἔχων λιμὴν 

Ι, 101. 
εἰσπνέομεν ΗΠ, 76. 
εἰσποιητὸς υἱὸς TI, 21. 
εἰσπρᾶξαι V, 108. 
εἰσπράξασϑαι V, 103. 

χρήματα IV, 29. 
εἴσπραξις IV, 46. V, 103. VIII, 

143. IX, 80. 
εἰσπράττειν "VIII, 143. IX, 51. 

μισϑοὺς IV, 49. 
εἰσπράττεσϑαι; μισϑοὺς IV,49. 

φύρους IV, 48. 
εἰσπράττοντες τὰ παρὰ νησιω- 

τῶν VIII, 114. 

ééxpdgrods τοὺς ἔχοντας 
Vill, 100. 

εἰσρεῖ τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς Qi- 
vag II, 76. S. - 

εἷς ταυτὸν ἦσαν IX, 145. 
εἷς καὶ | τετρακόσιοι VIII, 48. 
εἰς τοῦψον ἀπῆλθον VI, 38. 

IX, 47. X, 19. pl. 
εἰς τράχηλον ὦσαι 1], 135. 
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εἰσφέρειν ΠΙ, 67. 85... 
μισϑοὺς IV, 46.. 
χάριν V, 140. 

οὗ οὐκ εἰσφέροντες, εἰσάγονται 
εἰς τὸ δικαστήριον VIII, 
103. , 

εἰσφέρων VIII, 157. 
' £xiiv Lf, 67. S. 

εἰσφορὰ IV, 46. VIII, 148. 
157. 

εἰσφοραὶ κατὰ δήμους VIII, 
108. 

τὴν εἰσφορὰν sesso iX; 
140. 

εἰσφορὰς διαχειροτονεῖν, ᾿ viti 
108. 

διδοὺς VIII, 108. 
ὑποδεχύμενοι VIII, 97. 

ἐκ τῶν εἰσφορῶν ἀναλώματα 
VIII, 108. ᾿ 

εἷς χαλκοῦς IX, 81. 
εἰς χεῖρας edv I, en 1l 

149. . 
εἰσχεῖται τὸ πνεῦμα κατὰ τὰς 

ῥῖνας IL, 76. 
εἰς duly παιδιὰ IX, 109. 

^— τ ἀριστᾶν IX, 103. 
εἴσω τείχους IX, 35. - 
ὡς εἶχε τάχους IX, 152. 
εἶχον κατ᾽ ἄκραν 1, 169. 
ἑχατέρωϑεν προσήκουσα γῆ 

IX, 18. 
ixi Eh I, 160. 
ἐκάϑισε IIT, 89. S. 
ἐκάϑισε τὸ δικαστήριον VIII, 

15. 148. 
τὸ στράτευμα L, 167. 

ἔκαμεν ΤΙ, 104. 5. 
ἑκασταποστὴν ἥλιος τέτραπται; 

ΙΧ, 46. 
ἑκασταχοῦ εἴσπραξις 1X, 18. 
ἑκατερομάσχαλος χιτὼν lI, 138. 
' Exavijova 1, 37. 
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τύρβην πῷ 

ἑκατόνταρχοι I, 128. 
ἑκατόντορος ναῦς Ι, 89. 
ἐκαυλίζοντο λόγχαι X, 144. 
ἐκβαίνειν ἐκ νεῶν ᾿" ve 
ἐκβάλλειν V, 147. S 
τὸ ἐκβὰν IX, 157. 
ἐχβέβηκεν 1X, 156. 
τὸ ἐκβεβηκὸς ἸΧ, 157. 
ἐκβεβλημένος 1X, 168, 
ἐχβιαξζόμενον κῦμα I, 109. 
iiifesdie κοπρίων Υ,168. 

cc Ii, 126. 
ἐκβοῆσαι VI, 207. 
ἐκβολὴ IX, 158. 
ἐκβολὴν ποιήσασϑαι φορτίων 

1, 99, 
πὲρὶ ἐκβολὴν σίτου 1, 61. 
ἐχβολὴ σίτου I, 180. 231. 

ὕδατος I, 116. 

ἐχβόλια X, 141. 
ἔκγελως VL, 199. 
ἔχγονοι III, 12. 19. 
ἔχγονος III, 18. 
ὁ ἔμγονός Gov τί ποιῶν ἀπώ- 

λετο; IX, 125. 
ἐκδεδι ῃτημένως VI, 185. 

et Vl, 185. 
ἐκδεδωκὼς τὸ σῶμὰ εἰς αἰσχύ- 
vq VI, 197. 

ἔχδεια VI, 197. 
ἐεδειπνῆσαι Vl, 112. 
ixomla V, 150. 8. 
ἔκδηλον VI, 206. S. 
ἐκδήλως VI, 907. S. 
ἔκδημοι πόλεμοι L, 177. IX, 9. 

ἔκδημος Vl, 198. ς΄ 
ἔκδημος πολιτεία (ἡ αὖον υῖς 

IV, 28. 
ἐκδήσαντες λῖνον μηλολόνϑης 

ΙΧ, 194. 
ἐκδήσασϑαν πείσμωτα 1, 103. 
ἐκδιαίτησις VI, 185. 
ἐκδιδόναι 1, 75. HI, 84. 

ξαυτὸν 1, 168. 
οἶχον I, 78. 
τέλη IX, 84. 

ἐκδιδόντες Vii, 182. 
ὃ ἐκδιδοὺς ἔργον VII, 200. 

ἐκδίδωσι III, 88. 
ἐκδι ηνῆσθάι VI, 185. 
ἐπδιϑομένῃ ll, 35. 
ἐκδοϑεῖσα III, 35. 
ἐχδόσεις ILI, 84. 

ναυτικὰς δανείζων ΠΙ, 
118. 

κατ᾽ ἐκδόσεις (δάνεισμα) VIII, 
141. 

ἐκδόσιμοι στέφανοι VII, 200. 
ἔκδοσις TII, 35. 
ἐκδιῶξαι VII, 70. 
ἐκδιωχϑῆναι VII, 70. 
ἐκδρομὰς ἐποιήσαντο Ι,. 164. 
ἔκδρομος δρύμος ἵππου L 219. 

ἵππος IH, 148. 
ἐχδύων VII, 204. 
ἐλένωσεν ὁ ἄνεμος τὰς ἀστά- 

4vc 1, 58. 
ἑκέῤάννο VL 24. 
ἐχεχειρίαν ἀπαγγεῖλαι | VIII, 

138. 
ἐπήγγελλε IV, 91. S. 
χκατακηρύξαι!ν, 93. S. 

ἐχεχειρίας ἐπαγγελία ΠῚ, 142. 
5 

ἐκεχειροφύροι IV, 94. S. 
ἑκηβόλος᾽ EL V, 43. 
berto ὁ 6 τὰ ἄϑλα νικήσας 

, 192. S, 
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ix 9:0) μάντευμα ἧκε L, 19. 
ἐκϑέσϑαι I, 99. 
ó χθρεψάμενοὶ III, 9. 
ὁ ἐκϑρέψας Π|,.9. S 
ἐχϑροῆσαι VI, 9207. s. 
ἐκϑρυλλῆσαι VI, 207. 
ἐκίρνα VI, 94. 
ἐκκαϑαίρειν ϑώρακας L 149. 

ἵππον I, 183. 

ἐκκαϑῆρας VL 140. 
ἐκκαιδεκάδρα II, 157. 
ἑκκαιδεκαέτης I, 55. 
ἑκκαιδεκάλινα Dlsroe V, 80. 
ἐκ καιροῦ λέγων VI, 142. 
ἐχκκαίων τὸν δῆμον VI, 129. S. 
ἐκκαλεσάμενος ἔλεον δήτωρ᾽ 

IV, 21. 
ἐκκαλέσασϑαι IV, 178. 
ἐκκαλύψαι VI, 907. — 
ἐχκανάξαι X, 85. 
ἐχκκαύματα VII, 109. X, 110. 
ἐχκκείμενος V, 119. 
ἐχκεκαϑαρμέναΥ!, 141. 
ἐκκεκαϑαρμένη φωνὴ II, 117. 
ἐχκκεκαϑαρμένος ἄργυρος lll, 

87. ; 
τὸ ἐρκεκαυληκὸς VI, 54. 
ἐκκεκύφϑαν ὀφϑαλμὸν 

188. 
ἐκκεκωφημένοις ἐῴκεισαν 1, 

118. 

ἐχκκενῶσαι X, 85. 
ἐκ κέρατος φανὸς Χ, 117. 
ἐκκεχυμένος IIl, 117. 

εἰς ἡδονὰς VI, 188. 

ἐκκεχυμένως HI, 129. 
ἐχκκηρυχεύσασϑαι 1, 168. 
ἐκκηρύξαι VI, 207. 
ἐκκλέπτειν ἑαυτὸν Vl, 194. 
ἐκκλησία δευτέρα VIII, 96. pl. 

«vola VII, 95. 
σύγκλητος VIE, 116. 

IV, 
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τοὺς ἐκκλησιάζοντας ἐξετάξον- 
τες VIII, 104. 

τὸ bodigtuidno e VIIL, 113. 
ἐκκλητεύεσθαι VII, 37. 
ἔκκλητοι δίκαι Vlil, 54. 63. . 
ἐκκλίνειν 1, 165. 
ἐκπκλύζειν VII, 37. 
ἐκκομίζοντες τὸν σῖτον ἵπποι 

I, 209. 5 

ἐκκομίσαι IX, 155. 
ἐκκόπτειν τὴν φωνὴν VIL 

155. S. 
ἐκκορείτω παῖς VI, 94, pl. 
ἐκπρεμάμενος ΠΗ, ,69. 
ἐκκρέμασϑαι ἐξ αὐτοῦ ΠΙ, 68. 
ἔκκριτοι στρατιῶται Ll, 176. 
ἐχκρούειν VIII, 154. 

παττάλους X, 178. 
ἐκκροῦσαι πάτταλον ΙΧ, 190. 
ἐχκρούσασϑαι τοὺς Siviainc 

X, 79. 
SNC p IV, 127. 128. 
ἐκκυλίσας τὸν ἱππέα ἵππος 1, 

198. 
ἐχκύλιστος στέφανος VIE. 199. 
ἐκκυνεῖν V, 65. 
ἔκκυνοι V, 65. 
ἐκευνῶδων Υ, 65. 
ἐκλακτίσματα IV, 102. 
ἐκλαλεῖν V, 147. 
ἐκλαλῆσαι VI, 207. 
ἐκλάλησις V, 147. 
ἔχλαμψις ἀστέφων IV, 155. 
ἐκλέγειν V, 147. 

ἀριστίνδην VI, 175. 
τέλη IX, 81. 

οἵ ἐκλέγοντες τοὺς φύρους 
VII, 114. 

ἐκλέγων τύκους II, 85. 
οἱ ἐκλείποντες τὴν μαρτυρίαν 

VIII, 86. 
bxlalsoy τὴν ναῦν Yl, 153. 
ἐκλελεγμένως VL, 208. 
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ἐκλελυμένος 1Π|, 122. 123. S. 
ἐκλελύσϑαι ΠΙ 193. ι 

ἐκλεξάμενος VI, 140. 
ἐκληρώϑη τὸ δικαστήριον VIIL, 

148. 0 : 
ἐκλιπεῖν τὴν δίαιταν VIIL, 60. 

| προ σὴν φορὰν VIII, 144. 

ic ΙΧ, 29. 

Ào X, 46. 

ἐκλοχεύειν IV, 208. 
ἐκλυμάδες VIL, 109. 

ἐκλυσῶντες χυμοὶ 1I, 110. 

ἔκλωθϑον ὙΠ, 78. 
ΥἹ, 98. ΙΧ, 180. 

εὖ τοῦ ἥπατος II, 220. 

ἐχμελῶς IV. , 87 

ἐκμεμαγμένος ΙΧ, 180. 131. 
ἐκμεμάχϑαι IX, 181. 
ἐκμετρεῖν IV, 166. 
ἐχμετρηϑεὶς IV, 167. 
ἔχμετρον IV, 166. 
ἔκμετρος τὴν ὀργὴν VI, 124. 

πόλις ΙΧ, 91. 
pov πνεύματος ὄντος l, 

111. 
ἐκμέτρως V, 167. 
ἐχμηνύων τὴν φωνὴν V, 154. 
ἐκμισϑοῖ ὃ ἄρχων τῶν ὀρφα- 

᾿ γῶν τοὺς οἴκους VIII, 89. 
ἐκνενευρισμένοι IT, 234. 
ἐχνίψαι T, 44. 
ἐκνίψασϑαι μίασμα 1, 88. — 
ἔχνομος δικαστὴς VIIL, 19. 
ἐκνόμως VIII, 13. 
ἐκνοσηλεῦφαι lH, 108. IV, 
17K : 

198 

ἐκοιλαίνετο ἡ ϑάλασσα L, 109. 
ἑχουσίου δευτέραν αἰτίαν 

προσλαβὼν ΥΗΙ, 190. 
ἑχουσίου φόνου αἰτία ὙΠ], 

190. - 
ἐχπαγλαΐσῃ (ἐπαγλαΐσῃ) VI, 

62. 

ἐχπαιδεῦσαι πῶλον 1, 189, 
ἐκ παρατυχόντος λέγων VI, 

142. S. 
ἐκπέμπειν (σφαῖραν) IX, 107. 
ἐκπέπληγμαι V, 122. 
ἐκπεπορνευμένος VI, 126. 
ἐχπεσεῖν VIII, 70. IX, 108. 
ἐκπέταλοι πίνακες X, 89. 
ἐχπέταλον λοπάδιον VI, 90. 

X, 107. 

ἐκπετάσαι τὴν ϑύραν X, 96. 
ἐχπετήσιμοι πρὸς ἄνδρας παρ- 

ϑένοι II, 18. 

ἐκπεφυλλοφορημένος ΠῚ, 57. 
VIII, 18. 

ἐκπιεῖν Vl, 90. X, 85. 8, 
ἐχπιεστήριον X, 135. 
ἐχπίνειν Vl, 19. 
ἐχπλαγεὶς V, 123. 
ἐχπλεῖν 1, 98. 123. 
ἐκπλεῦσαι I, 102. 
ἐχπληκτικὴ ἀστραπὴ I, 117. 
ἐχπληχτικοὶ ἄνδρες L, 156. 
ἐχπληκτικὸν HL, 134. 

ἱερὸν], 23. 
zo&ype V, 124. 

ἐχπληκτικὸς V, 124. 
ἦχος σάλπιγγος 1V, 

ἔκπληκτος VI, 124. 
στρατηγὸς L 179. 

ἐχπληξίανν, 122. 
ἔκπληξις V, 122. 
ἐχπλήττειν IX, 184. 156. 
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τοῦ ἔκπλου προνοούμενοι E 
99. 

ἔκπλουὰ 1, 98. 102., 
ἐχπλῦναι L 44. 
ἔχπλυτος βαφὴ T, 44. 
ἐκπνεῖν 1, 916. II, 910. 
ἐχπνεῖσθαι V, 79. 
&xzvéopev II, 76. 
ἐχπνέων II, 919. 
ἐχποιεῖ IX, 154. 
ἐκποίησις τέκνων VI, 178. 
ἐκποιητὸς υἱὸς ΠΙ, 91. 

ἐκπολεμηϑῆναι 1, 154. 
ἐκπολεμισταὶ L, 156. 
ἐχπολεμῶσαν I, 154. 
ἐχπονήσας VI, 189. . 
ἐκπορίσαι HE, 198. 
ἐκπράξαι V , 103. 
ἐκπράξασθαι V , 103. 
ἐκπτοεῖ τὰς γνώμας ἡ mim 

I, 118. 
ἔκπυρον βλέμμα 1, 192. 
ἔκπυστα ποιεῖν V , 147. 
ἔχπυστον Vl, 206. 
ἔκπωμα VI, 108. X, 64. 75. 

Βησιακὸν VI, 96. 
Διονυσιακὸν VI, 99. 
λιϑοκόλλητον Χο 187. 
Περσικὸν Vl, 96. 

ἐκπώματα 1, 28. V, 95. X, 

66. 
^ ἐχπλύνειν VI, 95. S. 

ἐναποπλύνεσϑαι X, 78. 
ὑάλινα Vl; 100. X, 86. 

| ἐχπωμάτια X, 66. 
ἐκπωματοποιὸς VIL, 190. 
ἐχρεῖ τὸ πνεῦμα κατὰ ῥῖνας 

I, 76. 
ἔκρινε τὸ δικαστήριον VIII, 

148..ὄ δὰ 
ἐχριπίσαι φλόγα ΙΧ, 155 
ἐκροὴ πνεύματος 11, 219. 
ἐκρύπτειν VIE, 39. 
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ἐκρύψαι 125 44.}} 2 60biufi has 
ἐκσκευάσασϑαι AX, 6s. 
ἐχσοβεῖν τὴν κόνιν 1,. 199... n 
ἐκσπογγίσαι TX, 91. E" 
ducts VI, 130. 
ἐκστρατεῦσαν 1... 0160: eism 
ἐκστρατεύσασϑαι. πωόημεὶ 1 1 

160. e UE 
ἐκ eoi Boi ληφϑῆ ven. vu, 

69. 3$ T wis ey | 

ἐκταδίην VII, 47. 5693; 
ἐκταράττειν IX ;: 1854 -. 
ἐκτάσεις κώλων Il, - 234.. 
ἐκταχϑῆναι 1,162: 7 000... 
ἐκτεϑηλυσμένος VI, 18 6.. 1S 

ἐχτεϑρυλλημένον. νι, - 
ἐχτεῖναιν HE, 79. YT ux 

10 να; Y ΣῈ 468.. 

ἐκτειχίσαι πολὴν], 174. 
ἐκ τεκμηρίων ΥΠΙ,.69. pl. ̓  
ἐκτεμεῖν IV; 178. num 

ἐχτέμνουφξα gef pe 165. 
ἐκτένεια TIT, 119. Ὑ1 λει πὶ 
ἐχτενὴς ΤῊ Δίδι οὐδόν 
ἐκτενισμέναι ϑεμκὰὶ ond IV, 

187. 8 
ἐκτενισμένος. Il, se 
ἐκτενῶς Ill, 419.. ᾿ 
ἐκτεταμένη πόλις ix, 19. 
ἐκτετηκέναι IV , 187. 
ἐκτετρημένος χιτὼν ὀφϑαλμοῦ 

I, 70. 
ἐκτετυπάσθαν IX , 131. 
ἑκτεὺς 1, 246. Iv, 168. X, 
413. 

ἣ ἕχτη ἡλικία (γέρων) ῃ, 4. 
ἐχτημόριον IV , 165. 
ἐκτιϑασσεῦσαι 1V, 28. 
ἐκτίνειν χάριν V, 142. S. 
ἐχτῖσαι V , 103. VIII, 147. 
Exec V, 108. 

óleo VI, 178. 
ξημίας VIII, 148. 



INDEX GHAECUS. 

et δυθωδιαν IH, 74. 
Niteóie: V; 114. 

WU, δὺς ^" 
ἐκτρέψαι τὸ Ai ἦν I, 994. . 

ipea v I, 44. 
on en Ir, 151. 

"U^ gAóye IX, 166. 
MÀ PRQlQécta τὰ δέν- 
ὃρα ὁ σῦς V, 80. 

ἐκτύπωμα ΙΧ, 180. 

; III, 98, 
ἔκφαντα ποιεῖν V, 147. 
ἔχφαντον VI, 206. 
ἐκφανῶς V, 120. 159. VI, 
ii 207. Cm 

ἐκφατνίσματα X, 166. 
ἐκφατνώματα VII, 122. 
ἐκφέρειν V, 147. 

κύπρον ἵππου I, 188. 
ἐκφερόμενος Vedi πρὸς ὁρ- 

VII, 10. 
nA εἶδ δρόμον. Ὁ 

210 
φοντὲς fülloé I, 218. 

ἵππος I, 210. 
οι ἀκφῆναι VL, 907. 

λέγειν IX , 455. 
rav cain πόϑῳ III, 68. 
ἐκφοβεῖν IX , 155. 
ἐκφορὰ III, 94. 

. É«gopov 
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ἐκφορὰ τῶν βιαίως ἀποϑανόν. 
vov VIII, 665. bi 

ἐκφοραὶ ΠΙ, 102. VIII, 146. 
ἔκφῦρα ποιεῖν v 147. s. ! 

ἐκφύρημα I, 237- 
τὰ AD ἡ γῆ οὐκ ἀπέδω. 

ἐκφύριον L, 237. 
206. 

ἔκφορος πρὸς ὀργὴν δικαστὴς 
VIII, 12. 

ἐκφράσεις IV, 33. 
ἐκφρόνως V, 121. S. 
ἐκφροσύνη V , 121. 
ἔκφρων V, 190. 

ὃ ὄνος ἄγριος V, 84. 
. ἐκφυλλοφορῆσαι III, 57. VIII, 

ἐκφύσημα IV , 190. 
ἐκφυσῆσαι IX, 128. 
ἔκφυσις κλημάτων VII, 145. 
ἐκχέαι II, 129, 

“τοὺς λόγους VI, 147. 
ἐκχέων τὰ πατρῷα lll, 117. 
ἐκχλευάζειν VI, 199. 
ἐκχραβατίξισθωι IV, 48. 
ἔχχυσις IL, 129. 

ἐκχωρεῖν VI, 194. 
ἐκχωρῆσαι (ἄρϑρον) IV, 187. 
τὸ ἐκχωρῆσαν ἄρϑρον κατευ- 

ϑῦναιν IV, 179. S 

ἑκὼν εἰσφέρων HI, 67. S. 
ἐλαία I, 289. 

Bovovca I, 237. 
ἐλαῖαι “ἁλμάδες δρυπέτεις VI, 

45. pl. 
στοιχάδες V , 86. 

ἐλαία ἱερὰ T, 241. 
μορία!, 241. V, 86. 
περκνὴ L 61..V; 67. 

ξλαίας ἄνϑος bovsiei, 241. E. 
ἐλαίας ἀστῆς 1V , 17. 
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ἐλαίας καρπὸν δρέπεσϑαι VII, 
146. 

“λάδος VII, 147. 

τὰς ἐλαίας τρίβειν Ι,. 225. 
ἐλαίας τριβὴ 1. 296. 
ἐλαιατῆρες VII, 146. 
ἐλανηρὰ Ediovig VI, 103. X, 

Pies o^ ἀγγεῖον X, 179. 
ἐλαιοχομεῖν VII, 141. 
ἐλαιοκομία VII, 140. 
ἐλαιοκομιπκὴ VII, 140. 
ἐλαιοκόμοιν T, 922. VII, 140. S. 
δλαιοκομώμινυϊ αὐλῶνες 1,299. 
ἔλαιον VI, 65. 66. 
εἰς τὸ Bout poa IX, 47. 

vid. X, 19. 
ἔλαιον ἐπισπένδειν X, 65. 

"Póiiov VI, 104. 
ἐλαιοποιία VIL, 140. 
ἐλαιοπῶλαι VII , 198. 
ἐλαιοσάμμαξις VI, 82. 
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ἑσπέρα IV, 157. 
ἑσπέρας I, 69. 
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ἑτερύῤῥοπο ui ἡμωφοχὲς VIII, 12. 
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ἐφεδρεύειν Ii 184. 

τῷ ἵππῳ T, 909. 
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VIH; 100... 

or ἔχοντες miti σοφιστὴν IV, | 
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Ζεφύρων ἐπιπνεόντων l, 105. 
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ξημιῶσαι V, 455. VIII, 70. 

149. 
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ξοφώδης ἀὴρ I, 113. 
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ζυγὸς 1, 235. IV, 171. 

χοροῦ IV, 108. ;4 177. 
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ζωγρεῖσϑαι 4} δ. 
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ξωγρῆσαι 1, 166. 
ζώδια 1V, 158. 
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ξωδιωτὸς χιτὼν VII, 55. 
ζῶμα IL, 166. VII, 51. 
ξώματα πεζοφύόρα VII, 51. 
ξωμεῦσαι VII, 26. 
ξωμήρυσις VI, 88. X, 98. 
ξωμοὶ VI, 56. 
ζωμὸς X, 87. 
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: μέλας o 58. 
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ξώνια VIE, 67. 

! ξώνιον γυνναιχεῖον VIE, 67. 
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ξώων μιμητικὴ τέχνη VII, 

126. 
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ἠγρίαινε ϑάλασσα Ι, 109. 
ἧδε III, 98. 
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ἠδύφωνος Il, 142. 
ἡδυφώνως IL, 113. 
ἥδων IH, 98. . 
ἤεσαν ἐν ταυτῷ IX , 145. 
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καλλίφωνοι v ὑποκριταὶ II, 111. 
καλλιχέλωνος ὀβολὸς ΙΧ, 74. 
κάλλιχϑυς VI, 50. 
καλλονὴ III, 72. 
κάλλος III, 72. IV, 32. 
τοῦ κάλλους παλιγχάπηλος VI, 

127. 
χαλλύνειν X, 99. 
καλλυνέτω παῖς VI, 94. S. 
κάλλυντρον X, 29. 
καλλύντρῳ σαιρέτω VI, 94. S. 
καλλωπίξεσϑαι. V, 95. 

δι’ ἐπιγφάμματος 
VIII, 131. 

χαλλωπίζεται τοῖς αἰσχίστοις 
VI, 132. pl. 

καλλωπιζόμενος πρὸς ϑήλειαν 
ἵππος I, 211. 218. 

καλλώπισμαΥΊ, 181. 
ἰσμα ποιεῖται τὴν πλε- 

ονεξίαν VI, 132. 
καλλωπίσματαΎΥΥ, 95. 
καλλωπισμοὶν, 95. 
καλλωπισμὸς IV, 32. 
χάλοι 1, 84. X, 36. 134. 135. 

141. 146. 
καλάμινοι X, 173. 

x&loig ἅπασι πλεῖν 1, 107. 
πκαλοπαγαϑία YV, 10. 
καλοκάγαϑος ἘΝῚ 11: 

- ᾧ καλὸν μόνον doxer d ὃ βούλε- 
zw VL 192. ἡ, 

παλόποδις VII, 84. 
καλόπους lH, 195. X, 141. 
κάλος X, 81. 
καλὸς ΠΙ, 71. 

vetvíaxoc IV, 147. 
κάλπη VII, 186. 
κάλπις VIII, 66. X, 30. 
κάλτιον VII, 90. 

᾿ καλύβαι I, 74, IX, 14. 
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soli pag VIL, 129. 
καλύβη L 13. 74. 
ó “Καλυδώνιος σῦς V, 45. 
κάλυκες Υ, 96. 
κάλυμμα Vil, 95. 
καλύμματα ἱερειῶν X, 191. 

(ὁ φϑαλμῶν) IL, 66. 
καλυμμάτια X, 152.172. 173. 
καλυπτῆρες Κορινϑιουργεῖς! X, 

157. 
καλύπτρα II, 37. IV, 116. 
καλχαίνων VII, 169. 
καλώδια 1, 98. 
χαλώδιον VIL, 160. L 
καλῷ 0:0 ων IV, 186. 
κάλωνες Ί, 38. 

κάλων πάντα ἀνασείσαντες 
ἐπλέομεν 1, 107. 

ἀνεὶς δήτωρ VI, 
144. 

ἀπὸ κάλων πλεῖν 1, 118. 
ἀπὸ κάλω (ὁδὸς) Χ, 48. 
τοὺς κάλως IV, 131. 
καλῶς λέγειν v, 117. 

οὐρανοῦ κείμενον χωρί- 
ov V, 108. 

ῥελεήψλις ἔχον χωρίον 
Υ, 108 

κάμακα παραστήσασϑαιϊ, 294. ᾿ 
χάμακες X, 117. 180. 141. 

148. 

περίφλεχτοι X, 117. 
κάμακι χρώμενος VII, 188. 
κάμαξ 1, 136. X, 188. 

ξυσεὴ X, 144. 

καμάραν Χ, 59. 
καμάρα ὠτὸς IL, 86. 
καματηρῶς Hi, 105. 
κάματος ur, 104. : 
ὃ ἐν nep δρύμος I, 206. 
καμάτων ἀνάπαυσις Vl, 178. 
χαμέλλα X, 110. 
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ἣν κάμῃ καὶ κατανεύσῃ τὴν 
κεφαλὴν 1 ἵππος 1, 905. 

κάμηλοι ᾿ 'Endiscoyuivos τὰ 
σκεύη I, 139. 

ἐπὶ καμήλων μάχονται Βάκτρι- 
0; 1, 140. 

PSU ἀνϑρόκων VIL 110. 
βαλανείου VIL, 166. 

κάμνειν ΠῚ, 148. 
κάμνων IIT, 104. S. 
καμπὰς ποιεῖσϑαι 1,. 904. 
ὃ ἐν καμπῇ "Se III, 147. 
κάμπτειν VII, 119. 
κάμπτηται I, 207. 
καμπτικὸν φωνάριον IV, 64. 
καμπύλη IV, 119. 

βακτηρία X, 173. 
ig II, 73. 

καμπύλον. IV; 161. 
χάμψαι τὸ σῶμα IV, 98. 
χάμψις IV, 97. 
καμὼν V, 79. 
κανᾶ, 83. X, 90. 
τὰ κανᾶ ἐνῆρκται ὙΠ], 83. 
καἀναβος VII, 164. X, 189. 
κανάβων πλέγμα VIL, 178. 
κανάξαν X, 85. 

κάναστρα VI, 86. X, 84. 85. 
περάμεα X, 85. 

(xavevalaj IV, 183.) 
κάνδυλος Vl, 69. 
κάνδυς VIL, 58. 

ἀλιπόρφυρος VII, 58. 
ὁλοπόρφυρος VII, 68. 
πορφυροῦς VII, 58. 

κανδύταλις X, 137. 
κανδύτανες VII, 79. 
κάνεον Χ, 102. 
κάνης VI, 86. X, 90. 
κανίσκια X, 90. 
κανίσκιον VI, 86. VII, 176. 

πλεκτὸν VIL, 176. X, 
91. 
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κανήτια X, 90. 
κανήτιον Vl, 86. 
κανϑαρὶς X, 122. 

Κάνϑαρος ΥἹ, 96. 
κανϑήλια 1], 53. 
κανϑοὶ!, 71. 
κάννα X, 166. 
καννάβια VIL, 94. 
κανναβὶς VIL, 79. X, 176. 
κάνναβυς X, 176. 
x&rva, Vli, 176. X, 184. 185. 

καννητυποιὸς X, 184. 
xzavovia L, 99. 

κανοῦν VIL, 176. X, 65. 
deropágov VI, 82. X, 91. 

κάνυστρον X, 86. 

κανὼν IV, 171. VI, 86. 125. 

X, 195. 147. 
τοῦ πηδήματος Tii, 151. 

καπάναξ 1, 149. 

καπανηϊ, 149. ' 
καπηλεία ΠΙ, 194. IV, 50. 

VIL, 9. 
"nne Ix, 84. 
καπηλείαν ἀσπεῖ προσώπῳ 53 

102. 
καπηλεῖον ὙΠ], 193. 
ἐκ καπηλείου seotetig πίνειν 

VII, .194. 
καπηλεύειν IV, 49. VIL, 8. 
τὰ καπηλευύόμενα VIL, 8. 
καπηλεῦσαι HL, 124. 
καπηλικὴ VIL, 9. 

καπηλικὸν ζυγὸν X, 177. 
καπηλικὸς σοφιστὴς IV, 48. 
καπηλικῶς li, 195. IV, 51. 
καπηλὶς VII, 194. 
χάπηλοι 1, 50. VII, 8. 193. 

IX, 84. 
καπηλοῖς ἐπίχαρτον IX, 86. 
κάπηλος ΠῚ, 124. VL. 198. 

σοφιστὴς 1V, 48. 
καπήλων σύστασις IX, 143. 
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καπίϑη IV, 168 
Rete (rines) IV, 65. 

y VII, 123. 
εἰν VI, 91. 
τὰς μελίττας L, 254. 

Vit 123. 
κάππαρις VI, 66. 
κάπραινα VII, 202. 203. 
κάπρος Υ, 94. 
κάπυρις VII, 58. 
κάραβοιγ!, 94. 
κάραβος ΥἹ, 47. 
καράβων ὄστρακα VI, 51. 
καραδοκεῖν Il, 41. VI, 904. 
καρβατίνη VII, 88. 
καρδάμη ΥΙ, 76. 
κάρδαμον [Μιλήσιον VI, 67. 
καρδία Il, 46. 916. 

ϑυμοῦ τόπος 11, 227. 
καρδίας βάσις M, 218. 
καρδιώττειν II, 217. IV, 187. 
καρδοπεῖον X, 112. 
καρδοπογλύφος VIL, 179. 
κάρδοποι X, 192. 
κάρδοπος l, 145. VI, 90. VII, 

179. X, 102. 
νεύκοπος VII, 92. 

καρηβαρεῖν IV, 184. 
ὑπὸ μέϑης IL, 41. 

καρηβαρία 1I, 41. IV, 184. 
V, 132. VI, 183. 

καρηβαριᾶν 1I, 41. 
καρηβαρικὸν βρῶμα IL, 41. 

νόσημα IV, 184. 
πάϑος IL, 41. 

ποτὸν lH, 41. 
καρίδες VI, 51. 
Καρικὴ Mosca IV, 76. 
Καρικὸν. αὔλημα Iv, 15. 

ὄρχημα IV, 100. 
Καρῖναι κύνες V, 37. 
χκαρχῖνον (περὶ τοὺς xgoza- 

φους) Il, 85. 

καρκῖνος λίϑους. ἑλὼν Χ, 148. 
καρκίνους καττύομαι VIL, 90. 
καρκίνωμα IV, 198. 

- *ouzzóv IV, 198. 
κάρος IV, 184. 
καροῦν 1I, 41. 
καρπεῖα VII, 149. 
suossiats VII, 149. 
καρπία πρωία VII, 152. 
καρπίσασϑαι VII, 149. 
κάρπιμα δένδρα I, 234. 
καρποὶ ἐδίψησαν L 53. pl. 

χειρὸς V, 99. 
καρπὸν ἐλαίας δρέπεσϑαι VIII, 

146. 
καταράσσει VIII, 146. 

καρπὸς Ι, 237. 
Trong I, 243. 

rio dd I, 237. E 
βραχίονος II, 142. 
ἐπέτειος I, 67. Ε 
πρώιμος VII, 157. 
qveles γλυκὺς 1, 949, 

καρποῦ δίκη VI, 158. VIII 31. 
τοὺς καρποὺς διαφϑορὰ κατέ- 

λαβε 1, 53. S. 
᾿καρποῦσϑαι!Υ, 42. VII, 149. 

qu) ΜΡ ἅ τις Inoloro 
IH, 59. 

περὶ καρποὺς κοσμήματα V, 

καρποὺς συναγαγεῖν LI, 225. 
τὰ τοὺς καρποὺς τρέφοντα l, 

288. 
καρποφόρα δένδρα I, 930. 
καρποφορεῖν I, 230. 
καρπῶν συλλογὴ I, 226. 
περὶ καρπῶν συλλογὴν 1, 61. 
κάρπωσις VII, 149. 
καρτερο μάχη 1, 168. 
καρτερεῖν IV, 12. 
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καρτερία IV, 10. 
καρτερικὸς IV, 11. 
καρτερικῶς IV, 11. 
καρτερὸν τεῖχος , 170. 
καρτερὸς IV, £1. 

καρτερῶς IV, 11. 
κάρυα L 239, VI, 79. 80. 

ovx ἔχοντα ἱδιαφυὴν E 
232. 

Περσικὰ VI, 80. Per 
καρυατίδες IV, 104. V, 97. 
καρυκεύματα VI, 56. 
καρύκη ξωμοῦ VI, 56. 
καρύοις oup IX, 101. 
κάρυον VII, 76. 
Καρχηδόνιον λίνον V, 96. 
ἐκ Καρχηδόνος tn VI, 67. 
χαρχήσιον 1, 91. VI, 95. X, 

134. 

χασαλβὰς VII, 202. 
ἐν κασαυρίοις ζῶν VL, 188. 
κάσσαι ἱππικοὶ VIL, 68. 
ἀπὸ κασσιτέρου ἀσπὶς L 433. 

κασσιτέρῳ νομίσαντες 'Συρα- 
κούσιον ΙΧ, 79. 

καστάνια 1, 982. 
Καστορίδες κύνες V, 39. 
Καστόριοι κύνες, 97. 
Καστόριον μέλος IV, 78. 
καταβαίνεν ML, 98. 
καταβαίνειν Ll, 187. 
καταβαίνοντος ἐκ γῆς τοὔπνεύ- 

ματος L, 105. 

καταβαλεῖν V, 108. 
ἀγάλματα Ι, 19. 
τὰ i: βλέφαρα IL 67. 
τὸ σπέρμα ll, 6. 
τέλος IX, 18. 
τιμὴν HL, 83. 
τὰς χιλίας VIE, 37. 

καταβάλλειν μισϑὸν IV, 46. 
καταβαλλόμενος VIII, 157. 

καταβάλλων VIII, 157. 
καταβάπτων VIL, 169. S. 
καταβαρεῖαι νῆες L 108. 

καταβαρεῖς εἶναι τὰς πλάστιγ-- 
γας IV, 172. 

καταβάτης Ζεὺς 1, 94. IX, 
41. ; 

καταβαυκαλῶσι τίτϑαι τὰ παι- 
δία IX, 197. 

καταβεβηκυίὰς τῆς τοῦ σίτου 
τιμῆς 1, 51. 

NT Eu στρατηγὸς ἵ, 

καταβέβρωκε τὰ ὄντα VL, 89. 
καταβιβρώσκειν VL, 89. 
καταβλέπειν ll, 56. 

εἰς τὴν γῆν ll, 
δ 2. 

χκαταβλήματα IV, 197. 131. 
χκαταβοᾶν 1I, 196. VIII, 

154. 
καταβοὴ II, 196. V, 160. 
καταβολὴ L 16. V, 103. VIII, 

157. 
ἐράνου VIII, 144. 
μισϑοῦ IV, 47. 
πυρετοῦ VI, 176. 
τέλους IX, 31. 
ὕδατος 1, 116. 
φόρων IIL, 94. 

κατὰ βοὸς εὔχεσϑαι 1, 27. 
καταβρέχειν IV, 180. 

: φαταγαγεῖν πηνίον VII, 29. 
σκώληκας VII, 29. 

καταγαγέσϑαι L 101. 
κατάγεια οἰκήματα VIL, 198. 
κατάγειοι οἰκήσεις IX, 49. 
καταγελᾶν III, 101. V, 128. 

VI, 199. 
καταγελάσαι IV, 32. 
καταγελαστικῶς V, 128. 

καταγέλαστοι lI, 101. 
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καταγέλαστος TIL, 101. V], 192. 
201. 

καταγελῶν τῶν νύμων VIII, 

IV, 83. V, 128. 
199. VIII, 78.. 

χατὰ γένη IX, 144. 
κατάγεσθαι 1, 73. 
καταγηρᾶναι lI, 14. 
καταγινώσκειν VIII, 21. 
τὴν ινώσκουσαν γνώμην 

ἔϑεντο VIII, 15. 

χαταγλωττίζειν II, 109. 

καταγλωττισμένον IL, 109, 
καταγλωττισμὸς IT, 109. 
κάταγμα VIL, 29. 209. 
καταγνῶναι VIIT, 18. 

warayvocze ὙΠ], 88. 
κατάγνωσις VIII, 9. 21. 73. 

149. 
χαταγράψαν͵ γραμμὰς — TX, 

χκαταγωγαὶ TX, 39. 
καταγωγὴ L 73. 99. 102. lI, 

58.. 
καταγώγιον L, 78. VIT, 59. 

τοῦ δευτεραγῶ- 
νιστοῦντος IV, 

124. 

χκαταγωγὶς VIL, 49. 
καταγωνίζεσϑαι IX, 141. 

χαταγωνίσασϑαι 1, 150. 

χαταγωνισμὸς IX, 142. 
καταδακρῦσαν IL, 63. 
καταδεδιῃτημένοι VIIT, 129. 
καταδεδιχάσϑαι VIII, 22. 
xaraüsüvxóg τι εἰς λεκάνην 

τρυγὸς τῷ στόματι ἀνελέ- 
σϑαιῖχ, 124. 

καταδεεῖς στρατιῶται Ll, 158. 
καταδεὴς ΠῚ, 136. V, 124. 

ἵππος I, 197. 

καταδεῖν VIII, 71. S. 
καταδείσας V, 1293. 
χατάδενδρον χωρίον ἴ, 239. 
κατάδεσμον ἥβης VIIL, 66. X, 

1 181. 
καταδεῶς 1, 159. IIL, 137. V, 

198, 1114 
χαταδήλως Vl, 207. 
κατὰ δήμους εἰσφοραὶ VIII, 

108. 
ἱερὰ IX, 156. 

καταδιαιτησάμενος VIII, 129. 
καταδικάζειν. VIII, 21. 22. 

154. 

τὴν καταδιχάζουσαν γνώμην 
ἔϑεντο VIII, 15. 

καταδικάζων VIII, 8. 
χαταδικάσαι VIIL, 9. 94, 140. 
καταδιχκάσασϑαι VIII, 24. 
ὃ καταδικασϑεὶς VIIE, 78. 

ἥλω VIII, 73. pl. 
χαταδίκη VIII, 9. 21. 23. 

18. 149. 
κατάδικος ὙΠ], 92. 23. 73. 
καταδουλοῦσϑαι DX, 141. 

καταδουλώσασϑαν lll, 78. 
81. 

χαταδούλωσις IX , 142. 
καταδραμεῖν πρὸς τὸ κάταντες 

μεμελετηκὼς ἵππος 1, 196. 

χαταδύειν κινήϑρῳ VIL, 169. 
ματαδύεσϑαι!, 114. VII, 

. 188. 
τὸν ἡλιον IV, 157. 

καταδῦσαι αὐτάνδρους τὰς ναῦς 
Ι, 194. 

καταδύσεις μελιττῶν VIL, 147. 

καταδύων τοὺς καταχϑέντας 
. τελώνης IX, 32. 
χατὰ ἔϑνη IX , 144. 
οἵ καταξευγνύντες IV , 86. 

καταϑεῖν Ll, 187. 

χαταϑεῖναι IV, 103. 
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ξημῖαν VH, 147. - 
τέλος ΙΧ, 81. 

καταϑέλγειν IV, 49. 
κατάϑεος!ϊ, 90. 
καρωθέσθαι. V, 108. 

ele τὸ δεσμωτήρι- 
ov VIII, 71. 

ζημίαν VIII, 147: 
κατάϑεσις V, 103. 

( ἀπ θοῦ) IV, 47. 
χκαταϑεωρῆσαι IV, 8. 
καταϑορυβεῖν VIII, 154. 
καταϑροεῖν VIII, 154. 
καταϑρυλλεῖν VIII, 154. 
καταϑυμεῖν I, 159. 
καταιβάτης Ζεὺς Ll, 24. IX 

καταίγιος ( ἄνεμος) 1, 110. 
καταιγὶς T, 110. 

(τοῦ δημοσίου ) VI, 
. 129. 

κατὰ ἴλας IX, 144. 

καταιονᾶν IV, 180. 
καταιόνησις IV. , 180. 

καταισχύνων τὴν ὥραν VI, 
127. 

οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα VIII, 
105. à 

καταιτιᾶσϑαι lil, 138. 
καταχκαλεῖν τοὺς ἐξ ἀγρῶν 

VIIL 116. 
ϑεοὺς 1, 26. S. pl. 

κατακεκεντημένον δέρμα κε- 
φαλῆς I1, 86. 

Sive tQuecioQas IX, 88. 
κατακελεῦσαι IV, 93. 
καταχκελευσμὸς ( Πυϑικοῦ vó- 

pov) IV , 84. 
χατακεραννύειν σίδηρον X, 

149. 
κατακερματίσαν ΤΧ,, 56. 
κατακηλεῖν IV, 49. 
κατακηροῦντα l, 208. 
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pe das ἐκεχειρίαν TV, 93. 
P 

κατακηρύττειν ἡσυχίαν iV, 
91. 98. 

κατακηρυχϑεὶς μὴ OY NM 
61. 

πατακλεῖδες x, 22. 
τὰ κατακλείοντα τὰς ϑύφας X, 

22. 
κατακλεῖσαν I, 167. VIII, 71. 
κατακλεὶς (ὠμοπλατῶν}) li, 

133. ον 
καταπληρουχεῖν VIIL, 136. : 
κατακλησία VILLE, 116. 
κατάκλησις PW. 1,29. 
καταχλῖναι X , 9... Ὁ 

τὴν. ϑύραν͵ Χ, 95, 
κατακλίνεσθαι (τὸν. j^ v ) 

ΤΥ, 157. à; 
DANH 3 IIl, 106. τὰν 
καταπλινόμενος VHI, 143. . 
κατακλυσμὸς 1, 114. 116. 

(φωνῆς) IV, 146. 
κατακοιμίσαι τὸν λύχνον 

178. 
κατακολούειν VIII, 154. 
κατακολπίσασϑαι Il, 109. 

κατακολυμβᾶν VII, 138. 
ἢ κατάκομος γυνὴ IV, 138. 

140. 
ἡ πολιὰ IV, 188. 

»39: 0 ας 
κατακορής εἶμι X, 151. 
κατάκορός εἶμι Χ, 151. S. 
κατακόρως ἔχω X, 1 1. 
κατακοσμῆσαι IX, 139. 
κατακόσμησις IX, 140. 
κατακούειν Il, 81. IV, 45. 
κατακρατεῖν IX, 141. 
κατακράτησις IX, 142. 
καταξρημνίσαι vir, 70. 
κατὰ κρημνοῦ ὦσαι VIII, 70. 
κατακρούειν VIII, 154. 
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kerax QUE ἀπόῤῥητα Ὕ; 
146. B ooo 

καταχρύψαι 2 
ἀατακρύψασϑαι ΥἹ, 209. 
κατάκται VII, 16. 
κατακτήσασϑαι συμμάχους IV, 

29. 
κατακυβεύων τὴν οὐσίαν IIl, 

117. 
κατακωμᾶσϑαι VI, 200. 
κατακωχὴ I, 16. 
εἰ μὴ καταλάβοιεν τοῦ πέμπτου 

τῶν ψήφων VIII, 53. 
καταλαλεὶῖ IL, 1295. 
καταλέγειν IL, 118. 

πλουτίνδην VI, 175. 
καταλέγεσθαι. ἄπὸ διακοσίων 

μέτρων VIII, 103. 
καταλειτουργεῖν IlL, 67. 
καταλειτουργῶν " οὐσίαν 

IH, 67. :. - 

καταλείφειν τιτάνῳ VII, 124. 
οὐ καταλείψω τὸν προστάτην 

VIII, 105 : 
καταλελιϑῶσϑαι VIIL, 23. 
χκαταλήγουσα sig στενὸν κεφα- 

λὴ V, 69. 
καταλήλιπται πίττῃ IX, 112. 
καταληφϑῆναι 1, 16. 
χατάληψις L, 16. 
καταλλαγῆναι 1, 153. 
καταλλάσσεσϑαι Ij 4.68. 
καταλλάττειν νόμισμα VII, 170. 

τὰς ΦωκαϊΐδαρῈΧ, 

95. τ! 
τὰ καταλογάδην H, 76. 
καταλογάδην λέγειν V'175. 
τῶν καταλογάδην δοκίμων ov- 

δεὶς V, 155. : | 
ὑπὲρ τὸν κατάλογον II, 11. 
κατάλογος IL, 118. 

oí ἐκ κατάλόγου VIII, 118. 
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τὴν ἐκ καταλόγου ἡλικίαν 
, ἔχων H, t1. 

of ἐκ καταλόγου σερατιώταν. I, 
177. 

τῷ καταλόγῳ ἀνδρωδῶς ἔνα. 
ριϑμεῖσϑαι IL, 20. 

(κατὰ τὸ “οκρὸν V, 102) 
καταλοχῆσαι T , 178. 
κατάλυμαῖϊ, 78. 
xavaléovteg τὸν δῆμον ῥήτο: 

occ VIII, 52. 
καταλῦσαι I, 78. 
καταϊύσυσθαὶ I, 78- 
ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου συν» 
iv VÍ, 152. 

καταλύσεως δήμου δίκη VI, 
154. 

πολιτείας IV , 88. 
καταλυτήριον L, 78. 
καταλύων τὴν e — 
ῥήτωρ IV, 25. 

πολιτείαν — Vl, 
152. 

πολιτείαν δή- 
τωρ IV, 35. 

xaraÀo VII, 94. 

καταμαϑητικὸς IX, 152. 
καταμανϑάνειν IX, 150. 152. 
καταμανϑάνων IX, 152. 
καταμαρτυρῆσαν ψευδῆ VIIL, 

58. 
καταμαρτυρῶν VIII, 31. 
καταμέμφεσϑαι ΠῚ, 138. 
κατάμεμψις TIL, 188. 

καταμέργειν I, 225. 
κατὰ ^ni ἐπελϑεῖν 1, 

172. 
ἔταξαν τὰς ναῦς: 

II, 46. ! 
καταμηλοῦν VIE, 169. 
κατὰ μικρὸν VII, 125. 

᾿ καταμισϑοφοόρῶν rog VIL, 
190. 
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χατὰ μόνου toU ἑτέρου ποδὸς καταπεπλασμένος σοφιστὴς IV, 
πηδᾶν IX, 191. 

καταμύειν Y UE 
καταμῦσαι It, 67. 
καταμύων IX, 113. 117. 
καταναλίσκων τὰ ὄντα tig TO 

δημόσιον III, 67. 
τὰ πατρῷα lll, 

117. 
παταναυμαχεῖν IX, 141. 

| καταναυμαχῆσαν 194. 
κατανέμειν VIL, 183. 
κατανεμόμενοι VIII, 136. 
κατάνεμος λιμὴν 1, 101. 
κατανεύων V, 61. 
κατανεύων τὴν κεφαλὴν ἵππος 
X, AD. 
κατανοεῖν IX, 150. 151. 
κατανοῆσαν IV, 8. 
κατανόησις 1 IV, T. 

ἄστρων IV, 155. 
χατανοητικὸς IV, T. iX, 151. 

πρὸς τὸ uisu xazalgopeir 
I, 196. 

κατάντη χωρία 1, 187. 
καταντιβολῶν II, 69. 
καταντλεῖν IV, 180. 
χάταντλον ἦν τὸ σκάφος 1, 

113. 

κατανυσταΐζειν IIl, 123. 
aurcvuGzatov III, 192. 
κατανυστάξαν ll, 67. 
κατανωτιαῖοι ἡνίαν 1, 148. 
κατὰ νώτου ἐπελϑεῖν 1, 172. 
καταξῆναι VII, 80. 
καταπαλαίειν σφοδρῶς lll, 

149. 
καταπεζομαχεῖν IX, 141. 
καταπέλται Maxelovixol I, 

139. 
καταπέμπειν τὸ πνεῦμα εἰς τὸν 
αὐλὸν IV , 68. S. 

sozoninidcDas IV, 49. 

"συμπότης Vl, 
29. 

καταπεπλασμένως IV, 51. 
καταπεπλύσϑαν VII, 48. 
καταπεπνῖχϑαι τὸ φϑέγμα IV, 

114. 
καταπεπτηχέναι III, 137. 
᾿καταπεπτηχὼς TIL, 186. 
καταπεπυκασμένως IV, 51. 
καταπετάσματα VIL, 96. 
χαταπεφημισμέναν ἡμέραι 1, 

86. 
καταπῆξαι πάτταλον IX, 190. 
καταπίνειν τὴν οὐσίαν ΥἹ, 20. 
καταπίπτειν IV, 49. 
καταπλαγία IH, 137. 
καταπλασαι IV, 180. 
καταπλασϑὲν φάρμακον IV, 

182. Ἢ 
κατάπλασμα 1V, 181. 
καταπλαστὸν φάρμακον IV, 

181. 
χαταπλάττειν χύδην VII, 195. 
κατάπλεα ϑηρίων ὄρη, 18. 
καταπλεῦσαν, 101. 
κατάπλεων IV, 170. 

κατάπλεως εἰμι V, 151. 
καταπλὴξ ΠΙ, 136. 
καταπλῆξαι πολεμίους IV, 29. 
κατάπλους 1, 98. 102. 
καταπλῦναι Vl, 49. 

καταπλύνειν κεφαλὴν L 188. 
ΦΟΟΣ ΤΥ: 

καταπνεῖν IV, 68. 
καταπνεῖσϑαι v 111. 
καταπνεύόμενα ὄργανα IV, 58. 
καταπνεόμενον χωρίον V, 110. 
καταπνεόμενος λειμὼν I, 240. 
κατάπνους λειμὼν T, 940. 
καταπολεμεῖν IX, 1á1. 
καταπολεμηϑῆναι 1, 168. 
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καταπολεμῆσαι 1, 166. 
καταπολέμησις IX, 142. 
καταπολιτευόμενος τὸν δῆμον 

TV, 86. 

καταποντιστὴς ΥἹ, 162. 
καταπορνοχοπῶν τὴν οὐσίαν 

Ili, 117. 
καταπρανὴς χεὶρ IV, 108. 
καταπράττων IX, 157. 
καταπρῆσαι L 174. IX, 155, 

κόσμον TOU νεὼ 1, 

12. 
καταπροήκατο τὴν κατηγορίαν 

ΥΠΙ, 148. 
adsis II, 103. 
καταπτύστης 11, 108. 
κατάπτυστον IL, 103. 
κατάπτυστος V, 162. 
καταπύγων Ii, 184. VI, 126. 

ὁ ovi»: IIl, 184. 
καταρᾳϑυμεῖν I, 159. 
κατᾶραι, 101. 
καταρᾶσϑαι V, 129. 
καταράσσειν καρπόν VII, 146. 
κατάρατος V, 130. 
καταργεῖν 1i, 123. 
καταριϑμεῖν ἵν, 162. 
καταριϑμεῖσϑωι IV, 162. 
καταριστεύοντες στρατιῶται 1, 

176. 
καταρόσω VIIL 106. 
καταῤῥδαίνειν X, 80. 

οἰκίαν Χ, 98. 
κατάῤῥους IL, 78. IV, 1885. 
κατάῤῥυτα quolo I, 187. 
κατάῤῥυτοι γήλοφοι I, 228. 
χατάῤῥυτον χωρίον I, 239. 
κατάῤῥυτος γῆ 1, 338. - 
κάταρσις L, 102. 

καταρτιστῆρες 1, 153. 
καταρχὰς VIII, 88. 
κατάρχειν VII, 83. - 
κατάρχεσϑαι VIL 88. 

Pollux Fol. 111. 
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καταρχὴν VIII, 99. 
κατασβέσαι τὸν λύχνον VII, 

178. ᾿ 
κατασῦραι τὰς ἐπάλξεις L, 167. 
κατασεῖσαΐ τι τοῦ τείχους I, 

167. S. ! 
κατασεσημασμένα VIII, 77. 
κατασημαίνεσϑαι VII, 127. 
εἰς τὸ κατασημαίνεσϑαι ἐπίτη- 

δειος κηρὸς Χ, 59. 
κατασημήνασϑαι VI, 27, 
κατασιγάζειν VIII, 154. 
κατασιγάσαι VI, 209. 
κατασκευαζύμενος ΙΧ, 6. 
οἵ “κατασκευάζοντες νεὼς ἢ 

ἀγάλματα Ι, 12. 
κατακευάζων ΙΧ, 6. 
κατασκευάσασθαι διατριβὴν 

IX, 42. 
τὴν οἰκίαν τοῖς 

σκεύεσιν ΙΧ, 

18. 
κατασκεύασμα Vil, 7. 
κατασκηνῶσαι 1, 15. 160. 
κατάσκια ἄλση I, 229. 
κατάσκιος ζώνη IV, 159. 
κατάσκοποι Ι, 178. IV, 129. 
κατασπάσαι, 167. 
κατασπᾶσθαι 1, 114. 
κατασπεῖσαν 1, Q7. 
κατασπένδειν 1, 27. , 
κατασταμνίζειν τὸν οἶνον VII, 

162. 
καταστάσεις ἐπιτρόπων VIII, 

89. 
χαταστὰς ἐμποδὼν Υ, 184. 
καταστασιάζξειν VIII, 154. 
τὴν κατάστασιν τοῦ βίου μο- 

χϑηρὸς V, 118. 
εἰς κατάστασιν ἐμφανῶν δίκη 

VII, 93. 

κατάστασις ἀγαλμάτων 1, I, 11. 
ἀρχῆς VI, 177. 
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κατάστεγα X, 52. 
πατάστεγον I, 80. 
καταστείχειν ΥΙ, 154. 
κατάστιχον σῶμα παρδάλεως 
εἰν 880: 

χρῶμα . λευκοῖς 
(o 75 0 yoeupeor V, 86. 

κατάστικτὸς ΝΗΣΙ, 49. 
χιτῶν VIT, 55. 

καταστρατοπεδεύσασϑειν 1,160. 
κατάστρωμα I, 92. 
κατασύρειν Aelàv εἰς τὰς ναῦς 

I, 125. 
χκατασύρεσϑαι I, 114. 
κατασύροντος TOU e πλεῖν, 

111. 
χατασχάζειν iv, 182. 
κατασχεθῆναι. L 16. 
κατασχεῖν τὰ ὑπερδέξια I, 172. 
4arácydv V, 184. 
νἀξατεθῆναι: εἰς τὸ δεσμωτή- 

φιον VIII; 71. 
κατατεῖναι (ἀγκύρας) I, 108. 
κατατέτριμμένη ἑταίρα VII, 39. 
κατὰ τέχνας IX, 144. 

κατατήκεταν Vi. ; 14. 

κατατυϑέναν (μισϑὸν) IV, 46. 
κατατέϑεσϑαν Me MONEY 

VIII, ,38. pl. 
(πατὰ τὸ | loxgov ) V, 102. 
κατατομὴ (ϑεάτρου) ἸΥ, 198. 
κἀτάτϑοπα ΤΡ, 68.. 
κατατρῶσαι Ι, 124. 
κατὰ τύχας ΙΧ, 144. 
καταυλεῖσϑαν IV, 67. 

καταυλίσασθαντ, 78. 
καταφαγὰς VI, 40. 
καταφαγὼν. VI, 39. 

δελότάχανγον Ix, 
came ai Te 

χαταφανὲς VI, 206. 
καταφανῶς" VI, 207. 
καταφέρειν TV ,. 172. 

) 
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καταφιλεῖν x, 114. 
καταφλέγειν 1X,155. 
καταφλέξαι viv I, 19. 
καταφορὰτν, 46. ὁ 

ὕδατος 1, 116. 
κατάφρακτα πλοῖα 1, 119. 
κατάφρακτον, ον P, 92. 
καταφυγὼν ὥς τινὰς VIII, 50. 
κατάφυτον χωρίον, 239. 
καταφωραϑῆναι" VIII, 69. 
καταφωρᾶν τὸ ϑηρίον V, 60. 
καταχαίρειν III, 101. V, 128. 
καταχέαι vooympcov τ᾿ οἶκέ- 

τῇ ΗΠ, 77. - 
καταχήνη II; 97; - 
τοὺς καταχϑένταρ, καταδύων 

τελώνης IX, 89: 
καταχϑόνιοι θεοὶ I, 94. 
καταχλευάζειν IH, 101. VI, 

199; 
καταχλευαστικὸς VI, 900. 
καταχλευαστικῶς ΥἹ, “200. 
καταχόρευσις IV, 84. - 
κατάχρεως HI, 85. . 
κατάχρυσος VII, 97. 
καταχρωννὺς. , 469. - 
καταχρῶσαι τὴν φύμηφ αν; 81. 
κατάχρωσις vH, 169. 
καταχύσματα τή, T9596 Ὁ 

59. 
καταχυσμάτια VI, 68. 
κατάχυτλα VI, 60. 
κατάχυτλον x 63. 
καταψᾶν τοὺς ἠρυθυς: I, 911. 

214. 6: d 
καταψεύδεσθαι VITI , 90. 
καταψευδομαρτυρεῖν ir, μια 80. 

sepe AE vh 
153. 

καταψηφίσασϑαι VIT, 19. 149: 
καταψηφισμὸς Vitry 449. 
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καταψύχεσϑαι IV, 186. | 
μενα τὰν us s 0d 188. 

κλεῖν X, 23. 
deua d ὦτα τῷ παροιαίτῳ κὰτ 
. W, 148. 
κατεάχϑαι ὀστοῦν IV, 187. 

4d ὦτα IV, 185. 
κατεβύφσωσεν VIII, δέ. 

κατεγφώσθϑη VIII, 78. 
κατεγνωσμένος vit, 22. 
κατεδαίσαντο VI, 102. 
κατεδήδεστο VI, 38. 
κατεδηδοκὼς ΥἹ, 88. 

τὰ πατρῷα III, 

: 117. Vil, 48. 
κατεδιητησάμην VIII, 64. ᾿ 
κατεδιἠφήν» VII, 64. 
κατεδικάσατο (0 πατηγόρος) 

VII, 74. 
κατεδικάσϑη VIII, 73. 
κατειλημμένος {π᾿ 70. 

ϑεοῦ τύπος 

I, 15. 
iip μίτρᾳ τὴν πεφα- 

λὴν 1V , 153. 

κατειλῆφϑαι ΠΙ, 69. 
κατεισεεῖν IV, 80. S. 
κατειργάσατο IX , 153. 
κατειργάσϑη IX , 166. 

ωνεύέσθαι VI, 200. 
κάτεισιν ΠΙ, 93. 
ac linus favróv IX, 144. 

όσεις (δάνεισμα) VII, 

Bs. οὐ VI, 49. 

κατεκτήσατο VIII , 150. 
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κατέλαβε διαφϑορὰ τοὺς καρ- 
ποῦς, δ8, S. 

(ovv πόλιν IX, 159. 
S. 

κατεληλυϑυίας τῆς τοῦ σίτου 
τιμῆς 1, 51. 

κατελϑὸν (βέλος ἐξ οὐρανοῦ) 
ΙΧ, 41. 

κατενέγκαι L, 167. ᾿ 
κατενεγκεῖν ἀγάλματὰ I, 12. 

ἔρανον VIII, 144. 
Unete UI, 84. VII, 

1 
κατενεχυρασμὸς VII, 148. 
κατεπάδειν IV, 49. 
κατεπολεμήϑησαν I, 168. 
κατεπράχϑη IX, 156. S. 
κατεπτηχότως ΠῚ, 137. 
κατεπτηχῶς ΤΠ, 197. 

στρατηγὸς I, 179. 
κατερᾶν τὸν οἶνον VII, 162. 
κατεργάσασϑαι Ix, 153. . 
κατερείκειν πυροὺς ΝΗ, 180. 
κατερείξας VII, 181. 

κατέρικτὰ 1, 947. VI, 61. 

κατεῤῥάγη ὄμβρος 1, 116. 
icum vep n στρατιῶται 

χατέῤῥδει κύματα 1, 100. 
κατεῤῥινῆσϑαι IV, 187. 
κατεῤῥυηκόταν,, 150. 
κατεῤῥύη ὄμβρος, 116. 
κατέρχεται IH, 93. 
κατέσεισάν τι τοῦ τείχους 1, 

167. 
κατεσϑίειν ὀδοῦσι V, 94. 
κατεσϑίων VI, 39. 

κατεσχελετευμένος Il, 194. 
κατεσχευασμένα «πληρώματα 

νηὺς 1, 121. 
κατεσπουδασμένος συμπότης 

VI, 29. i 
——  Μ- VIII, 78. 

02 



212 

κατέστρωντο, πᾶντες ΙΧ, 153. 
κατέσυραν τὰς ἐπάλξεις 1; 167. 
κατέσχε τὴν πόλιν ΙΧ, 159. 
κατευϑῦναι τὸ biogísay ἄρ- 

$9oov IV, 179. 
κατευϑύνειν VIII, 22. 
κατευϑύνειν τὸ σκάφος L, 98. 

κατεύχεσϑαν V, 128. 199. 
χατευχόμενος ἄνοιαν ἀνϑρώ- 

zv VI, 123. 
sor by apídtro VIII, 143. 
κατέχειν τὸν ἵππον 1, 205. 

ἑαυτὸν οἴκοι IX, 144. 
τὼ χεῖρε παρ᾽ ξαυτῷ 

μὴ δυνάμενος VIII, 
77. 

κατεχεῖτο ὄμβρος I, 116. 
of χατεχόμενος τῷ σοφιστῇ 

ΙΝ, 44. : 
κατεχόμενος ἐκ Πανὸς I, 19. 
οὐ κατέχων τὸν λογισμὸν VIII; 

TT. 
κατεψημένων τριχῶν διάκρισις 

IV, 141. 
κατεψυγμένη ζώνη IV, 159. 
κατεψύχϑαι ΤΥ 186. ^57 
κατηγορεῖν lll, 188. V, 117. 

VIH, 80. 
. ἀναστρέψαντα 

..- 96. 
ἢ μὴν κατηγορεῖν ἀληϑῆ VII, 

55 

VII, 

κατηγορεῖσϑαι VIII, 67. 
κατηγορῆσαι IV, 80. 
κατηγύρησεν ἐνδόσιμα Vill, 

143. 
κατηγορία III, 138. IV , 26. 

V, 117. VIII, 80. 67. 
- ἡταιρηχκότων VIII, 43. 

τὴν κατηγορίαν καταπροήκατο 
VIII, 143. 

of iv κατηγορίᾳ φόνου VIII, 
66. 
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κατηγόρος IV, 25. VIII, 67. 
κρατήσας VIIL, 74. 

κατηγορούμενεε ἀγραφίου 
VIII. 54. 

ὁ κατηγορούμενος VIIL 67. S. 
τοῦ WO o ὅρκος 

ἐπὶ τοῦ κατηγοροῦντος εἴποις 
ἂν, εἷλεν VIII, 68. pl. 

κατηγόρου ὅρκος VIII, 55. 
ὁ κατηγορῶν VIII, 67. 

παρέστησε τοῖς δι- 
vw VIII, 68. 

"E VII, 150. 
κατῃκισμένος VIIL, 79. 
κατήκισται VIII, 78. : 
κατήκοοι II, 81. IV, 44. 
κατήκοον ποιήσασϑαι τὸν δῆ- 

μον IV, 98. 
κατήκοος στρατιώτης 1, 180. 
κατήλιψ VIL, 198. 
κατηλόησεν VIIL, 76. S. 
κατημάξευται Vl, 37. 
χατὴμελημένοι στρατιῶται L, 

158. 
κατήνεμοι ἄζραι I, 115. 
κατήνεμον χωρίον v, 110. 
κατηνέχϑη ὄμβρος L 116. 
κατηφεῖς κύνες V, 69. 

j κατηφὲς χωρίον V, 110. 
κατηφὴς IV, 136. 

τὴν ὄψιν IV. 143. 
ἐάν τις κατίῃ ὕπου μὴ ἔξεστιν 

VIII, 86. 

κατιλλώπειν Π, 52. 
κατιόντες ὅποι μὴ | ἔξεστιν ΥΠΙ, 

50. 86. 
κατιόντος ἀνέμου πλεῖν], 105. 
κατοδύρεσϑαι ΠΗ, 99. , 
κατοικίζειν TX, 7. 

-κατοίκισις 1X, 7. 
πατοινωμένος VI, 21. 
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χατοκνεῖν ΗΠ, 193. 187. IX, 
186. | 

seien V, 123. 
oxva V, 122. 

ditior Ill, 137. V, 193. 
τορι τόμ χωρίον Υ, ̂ 10. 
ἐκ τοῦ χατύπιν ἀμιδραρεῖν L I, 

178. 
οἵ κατόπιν πόδες 1, 198. 
κατύπται 1L, 59. 
κάτοπτρον VII, 95. X, 126. 

164. 
κατορύττειν Χ, 150. 
κατορύττων τὸ ἀργύριον ΤΙ, 

115. 
κατοχὴ 1, 16. 1V, 44. 
κάτοχοι (ερὰχήλου) II, 132. 
κάτοχος IlL, 69. 

ix Movsóv IV, 52. 
ἐκ Πανὸς, 19. pl. 

, τόπος ἕ; 15. 
κατόχως l, 16. 

ἐρᾶν ἘΠ, 68. S. 
κατοψοφαγεῖν VI, 37. 
κατοψοφαγία VL. 37. 
καττίτερος ΠῚ, 87. 
κάττυμα VIL 86, 
καττύματα VIL, 80. 

"^W VI, 164. VII, 
82. 

καττύομαι καρκίνους ΝΗ, 90. 
καττυόμενοι VII, 80. 
χαττύοντες VIL, 80. 
κάττυς X, 166. 
κάτω γόνατος δέοντες ποταμοὶ 

. HI, 103. pl. 
| κάτωϑεν νόμος VIIL 128. 
κάτω κάρα κρεμᾶται 1L, 41. 
ἡ κάτω κοιλία IL, 209. 
χκατωλιγωρημένοι. στρατιῶται, 

ἄνω καὶ κάτω μεταϑεὶς Vl, 
189. 
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' βεφέζον VI, 180: 

κατωνάκη uL 68. 
κάτω νεύων ἵππος L, 197. 
κατωνομασμέναι. ϑεοῖς ἡμέραι 
hb 36. 

κάτω. déeny (τὸν ἥλιου) IV, 
157 

εἰς μὴ κάτω δέποντος τοῦ ἡί- 
ου l1, 69. 

ὃ κάτω. τριχίας IV, 148. 149. 
κατωρυχεῖς λίϑοι VIL, 123. 
κατώρυχες λίϑοι VII, 123. 
τὰ κατωφερῆ, 187. V, 711. 
παῖε κεφαλὴ λαγὼ V, 

κατωφερῆ χωρία I, 187. 
καυλοπώλαι VIL, 197. 
καυλὸς VL 66. 67. 

(αἰδοίου) Il, 171. 
ἐκ Καρχηδόνος VI, 67. 

καῦμα V, 111. VI, 181. IX, 
156. 

καυματῶδες χωρίον V, 110. 
καυνάχαι X, 198. ᾿ 

zopgvpooi Vl, 11. 
χαυνάκης VIL, 58. 59. 60. 

καῦσαι IV, 178. 
τὴν ὕλην VII, 147. 

καυσία X, 189. 162. : 
. καύσιμα ξύλα VL, 91. VII, 109. 

X, 110. 
καῦσις IV, 178. 

καῦσος ΙΝ, 187. 
καύχημα VL, 181. 
καυχήσασϑαι IX, 146. 
Καφηρεὺς (τελώνης) ΙΧ, 83. 
καχρυδίαι ἄρτοι VI, 88. 12. 

Vid. I, 248. 
τὰς κάχρυς 1, 246. 
καχυπονόητος IL, 57. 
Aeqononzog 1, 57. 
καψιδοώτιον VIL, 71. - 
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“εγχρίάξ ἄρτος 1;. 948. 
καχοδίας & ἄρτος 1, 948. 

κέγχρος 1, 947. 
κεδρὶς ΝΠ, 144... 
κέδρος I, 284. VII, 144. 
κείμενον καλῶς οὐρανὸ χω-- 
οἰον V, 108. 

hy si^ χύδην τῶν ἀγαϑῶν 
1. ; 

χείρει τὰ λήια ὃ σῦς V, 18. 
uelgew ἯΙ, 33. VII, 165. 
μή τις κείρει τοῦ Πελασγικοῦ 

ἐντὸς VIII, 101. 
κείρειν τράβατα X, 189. 
κείρεσθαι ΤΊ, 33. 

διπλῇ μαχαίρᾳ II, 32. 
n φϑορὰν H, 29. 
P 

κειρία Χ, 86: 87. 
κεῖται πάλαι V, 166. 
κδκακουργηπότα ἀποφῆναί τι- 

vo VIII, 58. 
οἵ κεκακωκότες τοὺς pelo 

VII, 45. 
χεκαχωμέναι νῆες L, 195. 
κεκαπήλευται Vil, 9. 
κεκάρϑαι TO. - σύμβολον IX, 71. 
κεκαρμένοι ἐν χρῷ 1L, 33. 
κέχκαρξαν ἐκ μέσου IV, 140. 
κεκαῦσϑαι τῷ πύϑῳ III, 68. 
κεχενῷσϑαν τὸν Qpbdlpdv IV, 

188. 
κεκερματισμένον ἀργύριον IX, 

88 
κεκηρυγμένον VI, 206. 
χεκηρυγμένως VI, Q08. 
πεκιβδηλευμένον ἀργύριον 1, 

κεκινημένος ἐκ ϑεοῦ ἀνὴρ Ι, 
15. 

£c. μέτρα IV, 52. 
κεκλαγγυῖαι κύνες IV, .64. - 

^ of κεκμηξότες II, 106. 

INDEX GRAECUS, 

κϑλολαμμένα ἐν στήλαις V, 
109, ' 

κεκολάσϑαι VIII, 99. 
κεκολασμένα VL, 141. 

| ᾿κεκολασμένος VIII, 22. 
-qvé9ov ἵππος], 195. 
"ῥήτωρ VL, 149. 

κεκολασμένως VI, 150. 
κεκόρεσμαι V, 151. 
κεκραγέναι V, 90. 
κεκραγμὸς V, 99: 
κεκράκτης v, 90. 
κεχραμένον ἄριστα dr V, 

. 108. 
κεκρᾶμένος otvoc VI, 98. 
κεκράτηδε φϑέγμα IV, 114. 
κεκριβένῳ Vl, 141. 
κεκριμένος VIL, 57. 

ῥήτωρ VI, 149. 
τοὺς κεκριμένους ἐπ᾿ ῥηδυσίῳ 

φόνῳ ἐξετάζοντος βασιλέως 
VIII, 195. 

πεχκριμένῳ ἀνέμῳ πλεῖν!, 106. 
πεκριμένως VI, 150. 
κέκριται V, 166. 
Κεκροπὶς φυλὴ VIIL 109. 110. 
πέκρουκε τὸν nu Il, 151. 
κεκρυμμένως VI, 909 
κεχρυφάλιον VIL 179. 
κεχρύφαλοι VIL, 190, 
κεκρυφαλοποιὸς VH, 179. 
κεκρύφαλης Ll, 184. V, :95. 

VII, 96. 479. X, 65. 
&oxvog V, 81. 
doso)g VH, 66. 

x:xovgelovg πλέκοντες X, 
192. 

χεχτημένη ΠῚ, 73. 
κεχτημένος Ill, 78. 
κεκυλινδημένος περὶ τὰς ϑύ- 

peg VI, 188. 

xixoquntc M) 166. 
κεκωδωνισμένος IX, 91. 
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κελέοντες VII, 86. X, qaa 
κελευστὴς 1, 96. 

Υ, 87. 
Kio] met] 149. 
κελύφη ὀστρέων VI, 51. 
κέλωρ III, 19. 
κεναγγία VI, 31. 
κενὰ ϑώρακος Il, 219. 
κενέβρια κρέα Vl, 55. . 
κενεὼν ll, 165. 
κενεῶνες II, 170. 

κυνῶν V, 59. 
κενὴ πόλις IX, 94. 
κενολογήσω Il, 190, 
κενὸς νοῦ τύραννος L, 42. 
xtvoUv ὀφθαλμοὺς IL, 62. 
κενοῦται διαῤῥοίᾳ πάρδαλις 

V, 82. 
arr Wi V, 97. 
Κένταυρος IV, 142. 
κέντρα X, 59. 
κεντρίζειν ἵππον I, 914. 
κέντρον 1, 916. IV, 161. 

gcn σκορπίος VI, 

P soa οὐχ εὔφορον 1, 
154. 

κέντρου οὐ χρήξζων ἵππος 1, 
196. S. 

κέντρῳ ἐξαιμάσσειν 1, 214. 
II, 215. 

xiviQnzlie (βόλος) VII, 205. 
κενῶσαι IV, 178. 
κένωσις IV, 178. 
κεραῖαι (μήτρας) H, 299,.. 
κεραία ἐν τῇ νηὶ 1, 98. 
τῆς κεραίας βραχύ τι καϑέντες 
énAÉousv Lh 107. 8. - 

κεραίας ix μόνης ἐπλέομεν I, 
118 ἱ 

xegaío ψιλῇ πλεῖν I, 118. S. 
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κεράμεα κάναστρα X, 86. 
κεράμεια MIL 461. 

ἀγγεῖα Lo Χ, Ὁ 
τρυβλία ὙΠ, 169. . 

; κεράμειοι πίνακες}, 162. pl.- 
κεράμειον οἰνηρὸν VIL, 161.. 

. ῥξηρὸν VIL161. μυδᾶν. 
VIL 162. | 

« κεράμεος " λύχνος X, 122. 
χεραμεοῦν ἀγγεῖον Vl, 64... 

κπεραμεοῦς Vl, 99. 
κεραμεύειν VIL, 161. 
κεραμεὺς VII, 161. 
κεραμευτικὴ VII, 161. 

- χεραμέων σκευῶν ὀνόματα X, 
122. 

ὑπηρεσία X, 122. 
κεράμια X, 183. 
τὴν κεραμίαν ἐν πίϑῳ μανϑά-. 

vew VIL, 168. 
κεραμίδες VII, 161. 
κεραμικὴ VIL, 909. 

γῆ X, 183. 
wrgaplvy χύλιξ X, 190. 
xsgojuov VL, 14. X, 30. 
κεραμὶς X, 182. 

J i VII, 161. X, 185. 
περαμῖτις γῆ VII, 161. X, 185. 
κπεραμοπῶλαν γῇ, 161. 
χεραμοπωλεῖν VII, 161. 
κεραμοπωλεῖον VII, 161. 
κέραμος IV, 199. VII, 124. 

161. X, A81. 182. 
᾿Δττικὸς X, 182. E. 

κεραμοῦν τεῦχος x, 80. 
κεράμου siéxongtines ὦ ἀγγεῖον 

VI, 14. : 
κεράμῳ βάλλειν IV, 130. 
κεραμῶσαι VII, 161. 
περαννύναι VL 24. 
οἵ κεραννύντες τὸν μένων VII, 

193. : 
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κεραννὺο VI, 24. 
περαὸς ἔλαφος V, 76. 
κέρας IV, 71. 
κεράσαι χρώματα VIL, 128. 
κεράσασϑαι. VI, 24. 

χρώματα VIL, 198. 
κερασβόλα σπέρματαϊ, 223. 
κερασβύλος VI, 125. 
κέρας βοὸς II, 91; 
κέρας εὐώνυμον 1, 196. 
«soci VI, 46. 
πέρασι κυρίττειν V, 94. 
κέρας (ἡ κόμη) II, 31. 

τόξου I, 187. 
κέρασος ΥἹ, 48. 
κεράστης ilboo; VI, 76. 
κερασφόρος VI, 125. 

"Hale? IV, 141. 
ἔλαφος V, 76. 

κέρατα (τὸ ἕλκος) IV, 205. 
περὶ κροτάφους σάρκες 

τῶν μαχομένων 1, 196, 
166, 

ὀργάνων IV, 62. 
πέρατι αὐλεῖν IV, 75. 
κεράτινα μαχαίρια, X, 89. 
κεράτινον σκευο όριον S4. 

κερατοειδὴς χιτῶν ὀφϑαλμοῦ 
» TO. 

ἐκ κερατος φανὸς X, 117. 
τῶν περάτων ϑάτερον ἐπόνει 

Ι, 165. 
κεραύλης IV, 71. 
χεραυνοσκοπεῖον IV, 197. 130. 
Kfofsoog ᾿Ηπειρεωτικὸς V, 

42 
κερδαίνειν V, 135. 
κεοδαλέον V, 135. 
χερδαλέως V, 135. 
κέρδει μετρεῖν τὴν εὐδαιμο- 

νίαν VÍ, 191. 
χέρδος V, 135. 136. 

INDEX GRAEQCUS. 

ἐπὶ κέρδους ἐλπίδι παρακιν-- 
δυνεύων III, 115. - 

| κερκίδες X, 53. 195. 
ϑεάτρου IV, 123. 

κερχίξειν τὴν κρόκην VII, 35. 
- «toxic VII, 25. 

βφαχίονος II, 142. 
ϑεάτρου IX, 44. 
κνήμης 11, 191. 

κέρκος 1, 190. 
χέρμα VIL, 170. IX, 87. 88. 

89. 
κέρματα VIL 170. IX, 87. 88. 

89. | 
κερματίζειν VIL, 170. 
κερμάτιον ΙΧ, 88. 
πέρνα IV, 108. 
κέρναι II, 180. 
κερνοφόρον ὄρχημα IV, 104. 
κερόεσσα ἔλαφος V, 76. 
κεροπλάσται 1L, 31. 
κεροῦσα P aipog V, 76. 
χέρχνοι VI, 61... 
πέρχνος VII, 99. 
«9090908 logos V, 76. 
κέστρα, VI, 50. X, 160. 183. 
κεστρεῖς νήστεις Vl, 50. 
κεστρεὺς Vl, 50. : 

ἐκ Σκιάϑου VI, 63. 
κεστρίνων τεμάχη VI, 48. 
κεφαλαία IL, 41. IV, 184. 
κεφαλαὶ ἀῤῥαφεῖς II, 88. 

κιόνων VII, 121. 
ὀφρύων Il, 50. 

κεφάλαιον Il, 42. 
τὸ ἀρχαῖον III, 85. 

κεφαλαλγεῖν IV, 184. 
κεφαλαλγὲς νόσημα IV, 184. 

σιτίον IV, 184. 
κεφαλαλγία II, 41. IV, 184. 
κεφαλὴ 11, 86. 

βαρεῖα I, 191. 
βέλους 1, 137. 
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μηροῦ II, 186. 
τὴν κεφαλὴν ἄκομος 11,96. S. 

βαρεῖαι κύνες V, 
62. 

βαρὺς ἵππος!,197. 
διενεγκεῖν IV, 985. 

pl. 
κατὰ κεφαλὴν ἐπείγων ἄνεμος 

I, 110. 
χεφαλὴν ἵππου καταπλύνειν I, 

188. 200. 
κυρτοῦσϑαι 1, 212. 
περιεσφιγμένη ταινι- 

δίῳ 1V, 168. 
ἐπὶ κεφαλὴν σπεύδειν IL, 42. 
περὶ κεφαλὴν στεφάνη τριχῶν 

IV, 144. 145 
τὴν κεφαλὴν ψιλὸς Il, 96. S. 
ἐπὶ κεφαλὴν oca, 1I, 42. 
κεφαλὴ ὄρχεων II, 174. 

ὀστώδης I, 184. 
περίϑετος 11, 35. 
σαρκώδης 1, 191. 

ὑπὲρ κεφαλῆς ἑἕστάνα: τὸν 
ἥλιον IV, 157. 

ἱσταμένου τοῦ ἡ- 
λίου 1, 68. 

κεφαλῆς κοσμήματα V, 95. 
κύτος lI, 36. 
νοσήματα 4, 41. 

ἀπὸ κεφαλῆς ὀνόματα dL, 
42. 

κεφαλὴ σπληνὸς II, 220. 
óyov IL, 137. 

κεφαλίδιον II, 42. 
κεφαλίνη ll, 107. 
χεχαλινωμένος ἵππος L1, 202. 
κεχαλκεῦσϑαι VII, 105. 

E 
τὰ 
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χεχαρισμένοι λόγοι VL, 81. 
κεχηνὼς Π, 97. . | 

πρὸς ἀργύριον ἱξήτωρ 
III, 112. IV, 37. . 

κεχειροτόνηται V, 166. 
κεχιλῶσϑαι VIIL, 23. 
κεχρημένος ἀνδροληψίᾳ VIII, 

51 
τὰ κεχρησμένα διαλῦσαι I, 18. 
A 

κεχρησμῳδημένα διαλῦσαι T, 
“18. S 
κεχρονισμένοι VI, 28. 
κεχυμένοι κλάδοι L, 236. 
χεχυμένων τῶν πυρῶν σωρη- 

9ovI, 51. 
κηδεία MIL, 30. 
κηδεμὼν ἀνθρώπων βασιλεὺς 

Ι, 40 
ϑηδισιὰ Iit, 80. 
χκηδεύματα IL, 80. 
κῆδος III, 80. τὸ πένϑος VII, 

65.- 
κῆδος συνάψασϑαι III, 46. 
κήϑια X, 150. 
κηϑίδια X, 150. 
κηϑὶς VII, 203. 
χηλῆσαι IV, 28. 
κηλὶς V, 127. 
κηλώνειον VIL, 142. 143. X, 

81. 
κημοὶ I, 185. VIL, 203. X, 

54. 61. 150. 
χημὸς 1, 148. IL, 90. 

(δικαστικὸς} VIL, 16. 17. 
123. 

κημοῦν τὸν ἵππον L 202. 
- κηπαία ϑύρα I, 76. IX, 13. 
«quita TX, 13. 
κηπεῖς VIL, 140. 
κηπεύειν IX, 18. 
κηπεύματα 1, 222. VIL 140. 
χηπεὺς Υ11, 110. 
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κῆποι 1, 998. VIL, 140. o 
8. 18. 

.guügocor I, 228. 
κῆπος εἶδος κουρᾶς) II, 99. X ; 

; T9 

κηπουργία VIL, 101. 
κηπουργικοὶ VII, 141. 
κηπουργικῶς VII, 141. 
κηπουρεῖν ΙΧ, 18. 
κηπουρὸς IX, 48. 
ἀπὸ κήπων (λεγόμενα) IX, 13. 
κηπωρεῖν VII, 141. 
κηπωρία VIL, 141. 
κηπωροὶ Ἷἵ, 229. VIL, 140. - 
κηρία 1, 254. 
iow πλασϑέντα X, 189. 
κηρίον (νόσος) IV, 201. 
κηρὸν μαλάττειν VIL, 165. 

τήκειν Vil, 165. S. 
τήξασϑαι VII, 128. 

κῃροπλάσται. VIL, 165. 
κηροπλαστικὴ VII, 165. 
κηρὸς 1, 84. VII, 128. 

ἐπιτήδειος εἰς τὸ καταση- 
μήνασϑαι X, $0. 

τῇ πινακίδι “νῶν X, 58. 
pl. 

κήρυγμα 1V, 99. VI, 180. 
Vil, 139. 

κηρυγμάτων ἀναγόρευσις VI, 
177. 

κήρυκα καὶ πρεσβείαν οὐ προσ- 
ιέμενοι ἐχϑροὶ 1, 151. 

κηρύκεια IV, 90, 117. 
κηρυκεία IV, 99. VIII, 139. 

κηρύκειον IV, 92. VIII, 138. 
κήρυκες 1, 89. TV, 94. 8, 

ἀγώνων VIII, 108. 
ἐν ϑαλάττης βρῶμα) 
VL 47. 

πομπῶν VIH, 108. 
κηρυκεῦσαν IV, 94, 

INDEX GRXECUS. 

ὑπὸ. κήρυκι γιγνμένη πρᾶσις 
X, 190. Y Ὁ 

τῷ ὃ κηρυπένκαὶ πρεσβείᾳ χρημα- 
τίζειν VIIL, 138. Vid, 96. 

sngviixóv πᾶν γένος Vll, 209. 
κηρύκιον X, 478... . 
κηρύχων γένος IV, 91. 
v μέγα 1V, 94. 

χήρυνος (nen VII, 205. 
κῆρυξ Vl, 128. VIII, 103. 

137. 
TOV piedivio VHI, 103. 

κηρύξαι VL 297. ΝΠ, 188. 
τινὰ τῶν petes IV, 

93. 
κήρυξι καὶ setae] 1ρημα- 

^ τίζειν VHI, 96. 
κηρύττειν IV, "n 

τὰ τέλη dX, 94. .— 
κηρωτὴ IV, 183. VII, 95. X, 

150. 
κητώεσσα (πόλις) iX, 9n 
κηφῆνες 1, 1 
κιβδηλεία LIT, 86. 
κιβδηλεύματα ΠῚ, 86. 
κιβδηλεύων 111, 86. 
κιβδηλία 1V, 88. 
κίβδηλον νόμισμα IX, 51. 
κίβδηλος δήτωρ IV, 85. 

ἡ σκωρία VII, 99. 
κιβδωλοὶ VIL, 99. 
κιβώτια X, 186. ' 

γφαμματοφόρα X, t. 
κιβώτιον VII, 159. 
κιβωτοὶ VIL, T9. X, 136. 
κιβωτοποιὸς ViL, 159. — . 
κιβωτὸς ΝΗ, 159. 460. X, 

150. 192. 
κιγκλίδες VIL, 191. VIII, 424. 
παρὰ τῇ πιγκλίδι fv ῥήτωρ 

- 1V, 87. 
κιγπλὶς VIIL, 17. 
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κίδαρις VIL, 58. 
» ien uS 

κιϑαρίξειν IV, Ἴ 68. 

κυϑαρισταὶ IV, 62. 
) ψιλοὶ IV, 66. | 

χιϑαριστήριοι αὐλοὶ IV, 77. 
81. 

νόμοι ἸΥ͂, 83. 
'κυϑαρίστριαι IV, 62. 
κίϑαρος Vl, 50. 
κιϑαρῳδία IV, 58. 
κιϑαρῳδικοῦ νόμου μέρη IV, 

66. 
κυϑαρῳδοὶ IV, 62. 
κιϑαρωδοῦ σκεῦος X, 190. 
κίχκιννοι H, 28. IX, 81. 

στημονίαι I, 23. 
κίκκαβοι IX, 83. 
Κιλίκων τάλαντον IX, 86. 
κιλλακτὴρ ὙΠ, 56. 
κιλλακτῆρες VIL, 185. 
κιλλιβάντες X, 146. 163. 
χίλλεον VIL, 56. 
κιλλοβάντες 1, 143. 
χίλλος VlL, 56. 
κιμβαρικὸν VIT, 49. 
κίμβηξ VIT, 115. 
πἰμωλία yi VIL 39. 99. X, 

135. 
κίναιδος VI, 126. 

ἐνησελγημένος VI, 126. 
E 

ixiyoyoc VI, 127. E. 
xwepa VI, 46. Vid. L 247. 
κιναύρα 1L, 79. | 
κινδύνευμα Vl, 182. 
κίνδυνον £avro) ὑποϑεῖναι V, 

. 105. 
κίνδυνος IIl, 134. 
ὁ κίνδυνος ἐν χιλίαις VIIL 50, 
κινδυνῶδες lll, 134.  . 

eoíov V, 109. 
κίνει τὴν ἀφ᾽ ἱερᾶς IX , 98. 
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τῷ κινήϑρῳ “καταδύειν VII, 
. 169. pl.: : 

κίνημα VI, 179. 
κινήσεως ὑπηρετίδες στήριγγες, 

τὰ ὀστᾶ 11, 232. 

κίνησις ἀνδρειοτέρα X, δὅ8. ᾿ 
: ἐκ 0:00 1, 16. 

(τῆς πολιτείας) 1V,38. 

κινήσω τὴν ᾿ἀφ᾽ ἱερᾶς VII, 

206. 
κιννάβαρι VIL, 129. 
κιννάρα I, 947. 
χιόκρανα VII, 121. 
κίονες μεσοκρινεῖς VIL, 98. — 
χιόνιον VIL, 73. 
κιονὶς φάρυγγος IL, 99. 
χιόνων κεφαλαὶ ὙΠ, 121. 

κίος (ὃ βόλος) ὙΠ, 204. 
κίρκοι I, 94. X, 132. 
κίρκος VII, 157. 
κιρνάναι VI, 24. 
ὃ xtovac VI, 24. 
κιρσὸς IV, 196. 
κιρσοὺς περὶ τὰς κνήμας ἔχων 

ἵππος L, 191. 

κίσσηρις VII, 935. 
κισσύβιον VL. 97. 
κίσται VIL, 79. X, 1536. 

ὀψοφόροι X, 180. 
φαρμακοπωλῶν X, 180. 

κίστη VIL, 160. 
δειπνοφόρος VL, 13. 
ϑεωρικὴ X, 168. 
ὀψοφόρος VI, 18. X, 19. 

κιστίδες X, 136. 
κίταρις X, 162. 
χιτταβίζαυσιν αἵ κίτται V, 90. 
κιττᾶν HL, 49. 

κίχλαι VL, 59. 
ὀπταὶ VI, 60. 

κίχλη VL 60. . . 
κιχλιδιᾶν VL, 185. 
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κιχόρξια VI, 62. 
κίων ““ωρικὸς VIL, 191. 

᾿Ιωνικὸς. VII, 121. 
ῥινὸς IL, 79. 80. 
φάρυγγος Il, 99. 

κλαγγάξουσι γέρανοι V, 89. 
κλαγγὴ γεράνων τε καὶ ἀετῶν 

Y. o7. 
avvàGv V, 86. 

κλαδεῦσαν ἄμπελον 1, 294. 
κλάδου Lh 235. S. 

ἁπαλοὶ I, 936. E. 
ὑπέρογκοι 1, 285. 

κλόδος ἀμπέλου VII, 147. pl. 
κλάειν ll, 64. 
κλάζουσιν ἀετοὶ V, 89. 
κλαίειν 11, 64. VI, 201. 
πλαιήσειν IT, 64. 
κλαρῶταν III, 83. 
κλάσαι ἄμπελον L, 224. 

τὸ σώμα IV, 98. 
χκλάσις IV, 187. 
κλαυϑμονὴ 11, 64. 
κλαυϑμὸς ll, 64. VI, 901. 

πκλαυϑμυρίζεσϑαν II, 64. VI, 
201. 

κλαυϑμυριξόμενος IL 64. 
κλαυϑμυρισμὸς 11, ' 64. VE, 

201. 
κλαῦσαι 1I, 64. 
κλαυσεῖσϑαι 1l, 64. 

“λαυσιᾶν 1l, 64. 
κλαυσίγελως ll, 64. 
τὰς κλεῖδας X, 98. 
μλεῖδες 1, 77. Π, 188. VII, 

107. X, 22. 23, 

κλειδίον X, 24. 
μέχρι τῶν κλειδῶν ai τρίχες 

IV, 139. 
κλειδῶν τὸ πρὸς τράχηλόν τε 

καὶ ὠμοπλάτας M, 133. 
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τὴν κλεῖν κατεαγέναι ἵν, 488. 
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παραφυλάττωρ VIIL, 113. 

χκληϑῆναι ἐπὶ δεῖπνον VI, 8.. 
χλῆϑρα X, 22. 
μληῖδες 1, 77. X, 92. 

κληὶς (νεὼς) 1, 89. 
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ἐπιδικασίαν VIIL, 89. 
λήξεις VIIL, 95. 

ot κληρωταὶ ΙΧ, 44͵ 
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ὃ κοιλάνας V, 140. ᾿ 
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223 
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ποιλόφϑαλμος II, '62. 
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ἀόβον VIL, 178. 

κοίλωμα II, 992... . 
κοινὰ χρήματα VIII, 134. 
κοινῇ ΗΠ, 135. 
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144. 
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150. 

κοινῶνες VIIL, 184. 
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κοινωνῆσαν V, 94. 143. 

τὰ χρήματα VIII, 
135. 
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ἐπὶ παίδων σπορᾷ 
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χοινωνικὰ χρήματα VII, 134. 
κοινωνιυκὸς ἀνὴρ VH, 135. 

συμπότης VI, 88. 
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κοινωνικῶς VIIL, 135. 
κοινωνοὶ VIH,.134. 

ϑεῶν ὁμογνίων III, 
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κοινῶς VIIL, 135. 
ποινῶσαν τὰ χρήματα VIII, 
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πονκύμηλα Τς 232. 
τῶν ἀποϑέτων Vl, 

45. 
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κοκκύμηλος Ι, 232. 
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VIII, 8. 
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κολακεύειν IV, 49. 
κολακεῦσαι III, 148. 
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κολακευτικῶς IV, 51. 
κολακεύων VIL, 199. 
κολακικῶς IV, 51. 
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μέλας IV, 148. 
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χολάσαι VIII, 9. - 
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κολλοβίξειν IX, 122. 190, 
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πολλῷ VIL, 194. 188. 
κολλεψὸς VIL, 183. 
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πολλῆσαι ὀστοῦν IV, 179. 
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πύλλυβος DIE, 84, VII, 170. 
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κόλλυρα!, 248. 
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σπεῖρα IL, 31.- 
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Afav V , 83. 
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κομίξεσθαι φοράδην VI, 175. 
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κομματικὸν IV, 53. 
κομμάτιον IV, 412. 
κομμοῦν VII, 165. 
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κομμωτὴς VIL, 165. 
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κομμώτριον X,; 116. 
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τὸ ωιδδγν: v, 
19. 

κόρη IL, 17. 70. IV, 141i 
455. 182 "6^ 

κόρηϑρον VI, 94. 
κόρη λουτροφόύφος VIII, 66. 
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ἐν κύβοις μονὰς ΙΧ, 96. 
5 κύβοι τρεῖς ἢ τρὶς ££ IX, 05. 
κύβος IX, 95. 
κύβου κοιλύτης IX, 95. 
κύβωλον Il, 141. 
κύβων βολαὶ ΙΧ, 97. 
διὰ κύβων πλειστοβολίνδα ΙΧ, 

117. 
xvBov τεμάχη VI, 48. 
κύδαλοι I, 82. 
κύδαροι. L 88,5: 
κυδρὸς ἵππος I, 194. 
κυδρουμένη γυνὴ Il, 18. 
πυδρούμενος 1 ἵππος 1, 194. 
κυδροῦται ἵππος l, 218. 
κυδώνια μῆλα VI, 47. 
κύειν Ἡ, 19. ΠΙ, 49, S. 

κυεῖσϑαι Il, 19. 
χύημα ἀνεμιαῖον Π, 6. 

βιώσιμον H, 6. E. S. 
χκυῆσαι ll, 6. 
Κύϑνιος τυρὸς VI, 63. 
κυΐσκειν IV, 208. 

κυΐσκεσθαι Π. 19. IV, 208. 
xviexopévy Il, 19. 
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κυχλεῖς ἀνὰ κύκλον πόδα xvi. 
λὸν IV, 188. 

κύκλιοι νόμοι, IV, 79. 
κυχλοβόρος (0 πολυλόγος) VI, 

146. 
πρέυμὰς Χ; 183. 

κύχλοι I, 94. X, 82. 
ἀργυροῖ i VI, 84. 
ἐν οἷς ἐπιρὲράσξαντο VII, 

11. X, 18 
πορφύρας ὀχτὼ VII, 

170. 
κύκλον ἐμπεριγράψαι τηλίαΧ, 

108. 
ἐς κύκλον ἐφεὶς 9 ὕστρακον IX, 

117. 
“περὶ τὸν κύκλον περιϑέων ΙΧ, 

118. 
κύχλος IV, 158. 161. 
κύκλος ἀρκτικὸς. V, 81. 

ἀσπίδος IL. 133. 

ἄστρων IV, 156. 
γαλαξίας IV, 156. 
δαχτυλίου VII, 179. 
τείχους 1, 170. i 

(τρίποδας) X, 81. 
κυκλοτερεῖς πίνακες X, 82. 
κυκλοτερὴς ἀσπὶς L 134. 

γραμμὴ ὀφϑαλμοῦ 
1L, 70 

inzacia I, 914. 
τοῦ κύκλου ἐκπεσὼν ὄρτυξ IX, 

108. - 
κυχλούμενα ὄστραϊν, 156. 
κύκλου περιγραφέντος στοχά- 

ζεσϑαι τοῦ elc. IX, 102. 

c /xlove συνεῖραι IV, 297. S. 

τὰ ἐν κύχλῳ ζῶα IV, 158. 

χύχλῳ περιδραμόντὸς ἀστέρος 

ἐν κύκλῳ περιελαύνειν τὰς κύ- 
λίκας VI, 80. 

περιϑέων IX, 114. 

INDEX GR AEGUS. 

περικέκαρταν βραχέα 
uu ^ 444. . 

κύχλωσις d ἄστρων IV, 156. 
Κύκλωπες (ὁ Bloc) VIL, 205. 
κύκνοι ἄδουσι V, 89. 
κυκωμένης τῆς ϑαλάττηςῚ, 111. 
κυκῶν τὸ δημόσιον VI, 129. 
κύλα IL, 66. 
τὰς Ne ly χύχλῳ περιξ-. 
Aevvav VI, 30. 

κυλίκεια ζητήματα VI, 108. 
κύλικες X, 66.67. 
κυλικηγορῶν συμπότης VI, 29. 
κυλικίδες x, 46." 
es. ἐξ ἀσαμίνϑου λείβων 
ὙΝΗσΘ 
κύλιξ VI, 95. 

ἀπύϑμενος X, 79. E. 
ἐπινιπτρὶς VL 81. 
κεραμίνη X, 190. 
μετανιπιτρὶς "VI, 81. 
μικρὰ ΥἹ, 98, 

&vÀic II, 66. T 
κυλῖσαι τὸν ἵππον], 183. 
κυλίσκαι X, 66, 
κυλίσκη V, 98. 
κυλίσκιον ΥΙ, 98. Ρ 
κυλιστὸς στέφανος. VH, 199. 
κυλίστρα ἴ, 188. 
χυλίχναι X, 88. 
κὐλιχνος V, 98. - 
κυλλὸς ποῦς IV, 188. 
κυλοιδιῶν Il, 66. 
κύλον 1], 66. . . 
κύμα VII, 122. 
κῦμα VI, 180. . 

᾿ἀνϑιδτάμενον L, 109. S. 
κωφὸν L, 109. 5, 
ὑπερεῖχε, 113.5. 

ὑπὲρ τὰ κύματα ΙΧ, 145. S. 
τὰ κύματα κατέῤῥει T, 109. 5. 
κυματίαι ποταμοὶ Hl, 108.. 
κυματίας λιμὴν 1,.101. 



INDEX GRAECUS, 

. ὁ πόρος- ἦν 1, 109. 
κυματοῦσϑαι I, 109. 
τῶν κυμάτων ῥάων τὴν τροπὴν 

V1, 121. 
κύμβαλα T 171. 
κύμβαλον Il, 113. 
ὥσπερ κύμβαλον. ψοφεῖ πρὸς 

τὸ ἔδαφος ὑπλὴ 1, 188. 
κυμβίον NL 95. 
κυμινοδύκη X, 93..94. 
κυμινοδύκον Χ, 93. 
κυμινοδύχη X, 93. 
χυμινοδόχος X, 93. 
χυμινοϑήκη X, 93. 
κυμινον I, 243. VI, 66. 
κυμινοπρίστης III, 112. 118. 
κὐνδαλα IX, 120. 
κύνδαλοι X, 188. 
κυνδαλισμὸς ΙΧ, 190. 
κυνάγχη 1, 108. ΙΝ, 199. V, 

58. 63. 
κὐναγχος V, 50. 
κυναγωγοὶ V, 17. 
κυναμολγοὶ v, 41. 

à) κυνὰς ΥἹ, 98. 
τὰς κύνας ἐφεῖναι V, 10. 
κυνεῖν ΙΧ, 110. 114. 
κύνες V, 17. 

᾿ἀμξάνδρου εἰξαι genus, 
Vid. ind, Lat, 

ἀκρατεῖς V, 64. E. 

- ἀργαὶ Y, 63. E. 
ἀρϑρώδεις V, 5T. E. 
“γενναῖαι, αἵ Aáxaias V, 

37. pl. 
feiebos ὁ ὁ IIvjóov V, 42. 

,P 
Sigivic IL, 80. V, 60. 

m Καστορέδες Υ, 80. ι 
ἰ Καστόριον V, 37. pl 

ποιμνῖται VII, à pl. 
᾿Ινδικαὶ,. ΝΎ ,» 87. 

$8. 43. pl. 
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λεοντομιγεῖς V; 38. E, 
πάριπετοι V, 40. E. 

κυνὴ 1, 135. V, 16. 65. X, 119. 
κυνηγεῖσϑαι VII, 133. 
κυνηγέσια V, 9. 
κυνηγέσιον V, 9. 17. 
τὰ πρὸς κυνηγέσιον ἐργαλεῖα 

Υ, 19. 
κυνηγέται VII, 135. 
κυνηγετεῖν V, 9. VIL, 135. 
κυνηγέτης V, 9. S, E. 

ἐλαφρὸς V, 18. E. 
ἐγκελευέτω ταὶς κυσὶν 
IV, 85. S. 

κυνηγετικὴ V, 65. VIL, 139. 
τροφὴ Y, 56], 

κυνηγετικοὶ ἵπποι 1, 181. 

χυνηγετικὸς V, 9. 
κυνηγετιχῶς V, 9. 
κυνηγέτις" ἄφτεμις V, 13. 
χυνηγέτου σκεύη V, 11. X, 

141. 
συνεργοὶ, 17. 

κυνηγῆσαι VIL, 135. 
κυνητίνδα ΙΧ, 110. 114. 
χυνήποδες ἵπποι V, 66. 

παχεῖς 1, 191. 
δτερεοῖ L, 188. pl. 

κυνίξειν V, 65. 
χυνικὸς Y, 65. 

χυνισμὸς V, 65. 
κυνοδέσμιον II, 171. 
κυνύδοντες II, 91. 
κυνοδρομεῖν Y, 10. 65. 
xvvodgoudjsa: V, 18. 
κυνοδρομῶν κυνηγέτηςΥ, 85. 
κυνόλοφα lI, 180. 
χυνομαχεῖν V, 65. 
κυνοκέφαλος II, 43. 
κυνὸς ; κόσμος Y, 

- Opper lh» V, 65. 
. egua V, 45. 

Kwvvócovga V, 81. 
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κυνοῦχοι X, 141. 
κυνοῦχος V, 19. 31. 65. X, 

64. 
κυνώδης V; 65. 
κυνῶν ἀρεταὶ V, 57, usque . 

62. 
sexies V, 62. usque 65. 
νοσήματα V, 53. 

ἀπὸ κυνῶν ὀνόματα V, 65. 
κυνῶν κλαγγὴ V, 86. 

ὑλακὴ V, 86. 
χρώματα, 65. ' 

κυγῶτας (βόλος) VII, 205. 

κύος II, 6. 

πύουσαι ἀπ᾽ ἀνδρὸς τελευτῆς 
γυναῖκες VIII, 89. 

κύνες V, 52. 
κυοφορεῖν HI, 49. 
κυπάρισσος 1, 284. 
κύπασσις VII, 60. 

κύπελλον VI, '65. 
Κύπριον νᾶπυ VI, 67. 
κύπρον IV, 169. 
κύπρος X, 118. 
ix κύπρου καὶ zolvov μύρον. 

VI, 105. 
κυρβασία V, 96. VII, 58. X, 

162. 
κύρβεις VIII, 128. 
χύρια τὰ διαιτηϑέντα VII, 60. 
πυρία ἐκαλησία VIII, 95. 

ἡμέρα I, 67. 
εἰς τὴν κυρίαν μὴ ὀφϑεὶς VIII, 

60. 
τῆς κυρίας ἐνεστώσης l, 67. 

παρούσης 1, 67. 
κυρίβια 1, 948. 
κυρίλλιον X, 68. 
πύριος ΤΙ, 78. 
0 κύριος ἀμφορεὺς VIII, 198. 

"τῆς ψήφου VIII, 8. 
κυρίττειν κέρασι V, 94. 
κυρτὰ ἥπατος H, 213. 

INDEX GRAECUS. 

κύρτη σιδηρᾶ X, 160. 
xógro I, 94. X, 132. 
κυρτούμενον κῦμα I, 109. 
κυρτούμενος τὴν κεφαλὴν t iz- 

706 k 211. : 

ταῖς κυσὶν "bee κυνηγέ- 
της V, 85. S 

ἐφεῖναι V, 10. S. 
κύστεως τράχηλος II, 171. 
τὴν κύστιν λύων Χ, 151. 
πύστις II, 991. 

calis 151. 
κύτος MOM ΤΙ, 86. 

νεὼς 1, 87. 
κύτταροι 1, 257. VIL, 147. 
κυφαγωγότερος ἵππος I, 197. 
κυφὼν X, 177. 
κυφῶνες I, 143. 
κυψέλαι X, 92. 
κυψέλη Il, 82. 85. VI, 18. 
κυψελίδε, Trades ὦτα IV, 

185. 
πκυψελὶς II, 82. 
Κυψελλικαὶ κύνες V, 40. 
κύων ἀγρευτὴς IX, 12. 

ἀδεὴς, V, 65. 
τὰς βοῦς φυλάττων V, 

ἐπίτεξ V, 59. 
ἰχνευτὴς V, 10. 
τὸ μονάδα δηλοῦν ΙΧ, 

: 100. 
προσσαίνων, 

VI, 123. S. 
ῥινηλάτης II, 74. 
(ἡ ψήφορ IX, 98. 

κωβιοὶ VI, 51. 
κωδάριον VII, 28. X, 168. 
κωδεία ΤΠ, 88. 
κώδιον V, 16. X, 168. 
χώδων X, 168. 

σάλπιγγος Vl, 110. 

0 κύλαξ 



INDEX GRAECUS, 

κώδωνας - epocnorquévovg 
ἔχοντες ἵπποι X, 56. 

xo9ov Vl, 96. 97. X, 30. 
κώϑωνες ' VII, 162. X, 66. 
κωϑωνοποιὸς VII, 160. 

κώκυμα γι, 183. 
τὰ κώλα ἁπλῶσαι V, 168. 
κωλακρέται VII, 97. 
χωλὴν λαγὼ σαρκώδης V, 69. 
κωλῆνες ἑφϑοὶ VI, 52. 

τεταριχευμένοι VI, 52. 
κῶλον II, 193. 209. 

ὁ τόνος V, 27. 30. 
κώλυμα II, 193. 
κωλύματα V, 184. VI, 183. 

S. 

σβεστήρια I, 168. 
κωλύσας. Υ, 184. 
κώλων προς II, 934. 

ξυλίνων ἐπιβαίνοντες 
— V, 104. 

. συγκάμψεις IL, 234. 
κῶμα VI, 183. 
κωμάξειν IX, 11. 
κῶμαι VI, 36. IX, 8. 27. 
κωμάρχαι IX, 11. 
κώμαρχος ΙΧ, 41. 
κατὰ κώμας ἔστησαν τὴν πρώ- 

τὴν oí χοροὶ IX, 11. 
κωμαστὴς ΙΧ, 11. 
κωμαστικὴ (égqnon) IV, 99. 
κώμη ΙΧ, 94. 
κωμήται ΙΧ, 86. 

ϑυρέτρων ϑεοὶ ΙΧ,587. 
κωμήτης ΙΧ, 11. 
πωμήτιδες ΙΧ, 86. 
κωμῆτις IX, 11. 

κωμήτισι καπηλοῖς τ᾿ ἐπί- 
ἴαρτον ΙΧ, 86. 

κωμιχκὰ ἄσματα IV, 111. 
πρόσωπα IV, 143. 148. 
180. 
ὑποδήματα IV, 115. 

331: 

κωμικὸν δοᾶμα IX; 11. 
ὁ κωμικὸς IX, 11. - 
κωμικὸς 20086 IV, 107, 108. 

109. 
κωμοδρομεῖν IX, 11. 
κωμοποιητὴς ΙΧ, 11. 
κῶμος IX, 87. 

illos ὀρχήσεως IV, 99. 
κωμῳδεῖν Vl, 200. IX, 11. 

148. 
κωμωδῆσαι IV, 39. 
κωμῳδία IV, 33. 58. IX, 11. 

148. 

vía IV, 143. 

παλαιὰ IV, 143. 
*oj0ixóv δρᾶμα TX, 11. 
κωμῳδικὸς VI, 200. ΙΧ, 149. 
κωμῳδικῶς ΙΧ, 149. 
κωμῳδοδιδάσλαλο IX, 11. 
κωμῳδοποιηταὶ IV, 111. 
κωμῳδοποιητὴς IX, 11. 
κωμῳδοποιὸς IX, 11. 
κωμῳδὸς ΙΧ, 149. 
κωμῳδῶν IX, 11. 
ἀπὸ κωμῶν (ὀνόματα) ΙΧ, 11. 
κωμοποιητὴς IX, 11. 
κώνειονΎΥ, 132. VII, 71. 
κῶνοι L, 232. VI, 46. 
κῶνος VI, 78. | 
κῶος (0 βόλος) VII, 205. IX, 

100. 
κῶπαι L, 84. 99. X, 134. 
Κωπαΐδες ἐγχέλυες VL 63. 
κώπαις ἐλαύνειν } 98. 
τὰς κώπας ἀποκύπτειν!, 116. 
κώπη X, 144. 
κωπηλατεῖν 1, 98. 
κώπη χρυσόκολλος Χ, 146, 
κωπία IT, 181. 
κωπὶς Χ, 184. Vid. I, 186. 
ἐκ τῶν κωπῶν ἐξέπιπτον af 

χεῖρες ὑπ᾽ ὄμβρου 1, 116. 
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κωπωτὴρ 1, 99. 
κωρύκας Acc. X, 179. 
χωρύκιον X, 179. ὃ 
κωρυκὶς Χ, 472. 179. 
κώρυκος X, 172. 
κωφὸν κῦμα ὑπεκινέῖτο L 

109. 
κωφὸς IL, 89. 
κωφύτης 1i, 82. 

.4. 
“Δαβδοειδεῖς (ῥαφαὶ) Il, 37. 
λαβδοειδὲς σχῆμα IV, 188: ΄ 
λαβεῖν ὅρκους. IV, 30. 

τι εἰς dnébixijv VIII, 
142. 

λαβὴ II, 155. 
ξίφους 1, 136. X, 144: 

λαβίπλαι VI, 84. 
λάβῥαξ᾽ VI, 80. 

ἀμφὶ λάβροις λασίοις εὖ ἐπύ- 
κασεΎΠΠν 78. 

λάβρος δήτωρ VI, 147. 
λάβρου ὄντος oU πνεύματος 

I, 111. 
χἀβυρινϑώδης 

ἱμάντος IX, 118. 
λαβὼν ἐπ᾿ αὐτοφώριῃ VII, 49. 
λαγαροὺ κενεῶνες V;- 59.'" 
λαγαρὸν γόνυ I, 188. 
λάγια V, 15. 
λαγιδεῖς V, 15. 
λαγίδια V, 15. 
λαγϑεϊα ΥἹ, 189. 
λαγνεύων VI, 188. 
λάγνης VI, 188. 
Àay: iive? VI, 188. 

λάγνος Ὁ VI, 188. 
εἰς λαγόνα ἀπελθεῖν V, 91:" 
λαγόνες IL, 170. ; 

κυνῶν, 58. 69. 
λαγὼ ὑγροὶ, 69. 

λαγύνιον X; 72. - 

περιστροφὴ 

INDEX GR AECUS, 

λάγυνος VI, 14. X, 72. 
λαγχάνεται secl ἀχόνοϊον φό- 

vov VIL, 118. - 
λαγχάνονταϊ; δίκαι πρὸς αὐτὸν 

VII, 90. 91. “" 
λαγῶα po VI, 52. 133. 
λαγωβόλον IV, 120. 
λαγὼ ἰδέα καὶ φύσις Υ, 67. 

seqq. 
ἰσχία V, 70. pl. 
κρέα γί, 62. - 

ἡ λαγῶν ) Il, 108. - 

λαγῶν εὐναὶ V, 66. 
λαγωοὶ p". ϑάμνοις — 

? 

λαγωὸς φεύγει V, 94. - 
λαγὼς GÀrixÓv μᾶλλον ἢ δρο-- 

μικόν ἐστι ζῶον V, 71. pl. 
ἀμβλυώττει V; 69. pl. 
o μείζων Υ, 68. 
ὁ μικρὺς V, 68. ; 
τίκτει καϑ᾽ ἕκαστον 
μῆνα, 73. - 

tov λαγωῶν of μοσχίαιΥ, Τά: 
λαϑεῖν VI, 909. . ᾿ 
λαϑρίδιον ᾿γϑημά Tl 21 
λαϑροφαγεῖν VI, 40. " 
λάϑυροι T, 247. un 

^ λαιὰ χεὶρ T, 159. 
λαιμαργία Vl, 45. 

! λαίμαργος VI, 42. 
λαιμὸς IM, 906. yo 
λαιοστάτης IV 108i. 51.555 
“Ἰακεδαιμονίων ὀυθυγοῦν͵ γνό- 

μισμα IX, 19.. 
! «Πάκαιναι κύνες V, 87. 

λάκκοι [Χ, 49. Xj 81. 
λακκύπρωντος VI, 497.  “-: 
λακόπεδον lI; 172. 

* λαποσχέας M, 172. uM ms 

' λακτίζειν HT, 150. - 
ποσὶ v, 94," 

᾿ς λακτίζων VIH, loris 
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λακτιστὴς ἵππος I, 198. 
AA&xov (0 βόλος VIL 906... 
Aaxcviki VIL, 88. 

Π κόνες V, 37. 388. 
“Μακωνικχὰ ὁ ὀρχήματα IV, 104. 
«άκωνικὴ ιδιφρεία Ι,.141. 

ξυήλη 1, 137. 
᾿λαῖνα » 124. 

ponas ἐγχειθίδιον I, 149. 
᾿ς ἔχπωμα Vl, 96... 
᾿ μέλος IV, 78. . 

“Δακωνικὸς. πῖλος 1, 149. 
“Μακώνων τρεῖς Mes Im 107. 
λαλεῖν IL, 195. .V 

144. 
Y . ϑρυλλῶν. τὰ ὦτα VI, 

en oc II, 125. 
: ,195. V, 147. VI, 
119. 142. 8. 
ds ᾿συμπύτης Yl, δ. 
M Eh τὶ edo V VI, 

λαμβάνειν v, [1555 
᾿μισϑοὺς IV,:42.: 

τοῦ scared i aei 1 
ed VE 190: — 

ἄνεσϑαι V, A1. 5. 
"dg ὧν οὐ δεῖ III, 

118. 114. 
ἀδὲς IV, 159. X, 111. 

φόροι VII, 134. 
τῶν ἐπὶ λαμπάδι ἀ “σεέν μα 

τς στῆκε B βασιλεὺς VIII, 
seii IV, 151. ipt. X 

i VIL, 108. X, 417. 
» eri n, 59. no. 
ἄμποντες ó Moi ac 

λά uriovéé IIb; VES Vus 

289. 

λάμπουσαι κόραϊ V, 5T. 
παρειαὶ Il; 87. 

λαμπρὰ ἀστράπὴ l, 117. 
φωνὴ H, 116. . 

λαμπρὸς III, 118. V, 158. 
vio V, 109, ; 
ἑστιάτωῤ VI, 97. 

λαμπρότης IL, 72, ΠῚ, 118. 
IV, 32. V, 158. VL, 148: 

legrópuvis. Il; 112. us 

λαμπρόφωνος II, 111. 
λαμπροφωνότατος H, 111. 
λαμπρύνα! IV, 31. 
λαμπρύνειν Mii MT I, 149. 
λαμπρούνεσϑαι » 119. . V; 

159. 
λαμπρῶς II, 119. V, 159. 
λαμπτὴρ VI, 103. X, 116. 
λάμπων hn 1, | 

(ὁ ὅλος) VII, 205. 
λανϑάνον VI, 209. 
havüdvovrg. Y, 147. 

ἀγαξητοῦντες. Vit, 
115. 

' τῶν λανδανόντων eene 
μηνύσεις VIII, 47. 

λανϑανόντως VI, 209. 
λὰξ ἐνάλλεσθαι ΠῚ; 150... 

ἐναὶ ὄμενος VIII, : p ce 
ἐνήλατο b. 76. 

λαρκαγωγοὶ ὄὅ ovo. X, 111... 
λάρκια X, 111. 
λαρκίδία. X, 111. 
λάρκοι VII, 174. X, 111. 
λάρκος vit; 110. 
Adgxove lich» VII, 174. 8, 
λαρυγγίξειν I5L-207:" 553 
Aagvyyitav ὑποκριτὴς ΙΝ, 

114... 
λάρυγξ Π, 207. 
A&Gova X, 44. 45. 99.. 
λάσειριξ VI, 968/57: 25 
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λάσια VII, 74. 
ὅρη 1, 228. 

λασίοις λάβροις VII, 73. 
λάσιον ἐπιβεβλημένος VII, 74. 
λάταγες Vl, 85. IX, 122. 
λατάγων κτύπος ΙΧ, 128. 
λαταξ VI, 110. 
λατρεία ϑεῶν I, 21. 
λατρεύων ϑεοῖς ἀνὴρ 1, 20. 
λάτρις IIl, 78. 
λατύπῃ ἑλκύσαι γραμμὴν TX, 

104. : 

λατύποι VII, 118. 
λατύπων ἐργαλεῖα VIL, 118. 
λαῦραι IX, 38. 
λάφυρα συναϑροῖσαι 1, 174. 
λαφυροπώλαι L, 174. Ill, 78. 

VII, 16. 

λάχανα VI, 62. 
κνιστὰ VL, 62. E. 

λαχανῆται VIL, 196... 
λαχανοπώλαν VIL, 196. 
λαχανοπωλήτριαι VII, 199. 
λαχανοπώλιδες VIL, 199. 
λαχάνων ὀνόματα 1, 247. 
λαχεῖν VL, 154. 
λάχνη ΤΙ, 22: 
10 λαχὸν ὙΠ], 91. 
ὃ λαχὼν κλήρῳ VIIL, 8. 

ὑπηρέτης εἶναι ΙΧ, 
110. : 

λεαίνειν κηρὸν VII, 165. 
πέπερι X, 169. 
πυροὺς VII, 180. 

λέβης VI, 92. X, 68. 76. 77. 
λεβητάρια X, 66. 95. 165. 
λέβητες VI, 88. X, 66. 90. 

95. 
ἄπυροι IX, 68. 

λεβήτια X, 15. 
λεβήτιον VI, 92. X, 76. 
λέβητος ἐπίϑημα X, 188. 

INDEX GRAECUS. 

κατὰ λέβητος ἐπιχέων ὕδατος 
A 46. pfo 

λέβιαι VI, 48.- 
λέγειν IL, 118. V, 96. 

ἀδεῶς VIII, 96. 

149. (i 
οὐκ ἀφροντίστως VI, 

189: S. vu 
οὐ λέγειν δυνατὸς ἀλλὰ σιω- 

πᾶν ἀδύνατος VI, 146. 

λέγειν καλῶς V, 117. ——— -— 
καταλογάδην VI, 175. 

εἰς τὸν λέγοντα ὀλίγα 9x ἀσ- 
ϑενείας VI, 145. 

μετὰ κρίσεως VI, 

EA 
πολλὰ παὶ ἄκριτα VI, 

146. x 
υνάμεῶς 

MI 5T. Lease 
τοὺς λέγοντας ἃ μὴ δεῖ ἐξαί- 

ρον VHL 151. ^ .., 
λέγοντες μὴ τὰ ἄριστα τῷ δή- - 

po ῥήτορες ΠΗ, ὅ2. 
λέγων πᾶν τὸ ἐπιὸν VI, 142. 

448.:S δ εν Do 
ἐκ τοῦ παρατυχόντος VI, 

142. 143. . t 

δήτως πρὸς ἀργύριον ΤΥ, 

πρὸς χάριν IVi Αι uas: 
ἐπὶ χρήμασι δήτωρ IV, 

86 
leute L 174. 
λεῖα VIL, 36. 
λεία γῆ 1, 186. 
λεῖα VII, 118. X, 125. 147. 
ἐν λείᾳ ϑαλάττῃ πλεῖν 1, 186. 
λεῖαι ὁπλαὶ 1, 191. jmd 
λείαν ἡλάσαντο L, 162. S. 
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- χατασύρειν εἰς τὰς ναῦς 
1, 125. ΤᾺ 

παρεσύραντο I, 162. S 
λεία ὁδὸς MIL, 96. 
λειαύστηρος οἶνος Vl, 15. 
λειεντερία Il, 211. 

λειμὼν. 1, 229. 
εὐανϑὴς L, 240. E. 

λειμῶνες 1, 228. 
εὐανϑεῖς L, 999, 

λειογένειος 11, 10. 
λειοκάρηνος II, 26. 
λεῖον II, 235. 
λειπογνώμονες f. ἵπποι Ll, 182. 
λειπογνώμων Vll, 184. 
Lostupemelon δίκη VI, 154. 
VI » . 

λειποναυτίου γραφὴ VI, 154. 
VIII, 40. 

κρίνεσϑαι — VII, 
42. 

λειποστρατίου γραφὴ j VIII, 40. 
λειποστρατιώτης VI, 151. 
λειποταξίου γραφὴ VI ; 154. 

- VIII, 40. 
κρίνεσϑαι ὙΠ], 

42. 
λειποψυχεῖν III, 106. 
λείρια Vl, 107. 
λειτουργεῖν III, 67. 

τῷ ϑεῷ III, 143. 
λειτουργία VIII, 157. 
ειτουργοῦντα τὸν οἶκον δια- 
᾿δεξάμενον III, 109. 

λειτουργοῦντες ταῖς ἱεραῖς τρι- 
ἤρεσι ΎΠ|, 116. 

ἀίλιοι καὶ διακό- 
610, VIII, 110. 

τῶν λειτουργούντων (εἷς) III, . 
109. 

λειτουργῶν ΠῚ, 
,197. 

οὐ λειτουργῶν vi , 156. 
Pollux Fol. III. 

67. VIII, 
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λειτουργῶν σὺν ἄλλῳ VIII, 
156. 

λείχειν ἐπίπαστα VI, 61. 
λειχὴν ἄγριος] IV, 193. 
λείψανα τροφῆς VI, 94. 
εἰ τὸ λείψανον τοῦ ποτοῦ κοτο 

ταβησάντων χτυπήσειε IX, 
198, 

τῶν λείων ὄστρακα IX, 114. 
λεκαναι VI , 60. X, 84. 
λεχάνη 1V , 189. X, 76. 77. 

78. 199. 
εἰς λεκάνην τρυγὸς καταδεδυ-. 

κός τι ἀνελέσθαι ΙΧ, 194. 
λεκάνη ὀρνίϑων ΥἹ, 85. 
Asxavia VI, 85. X, Se 
λεκανίδες VL, 85. X, 84. 
λεκανίδια X, 84. 

Aex&viov VI, 85. X, 76. 
λεκανὶς X, 149. 

λεκανίσκη VI, 85. 
λεκανίσκοι X. , 84. 
λεκανὶς κοίλη καὶ περιφερὴς 

VI, 110. 
Aexdous VI, 85. X, 86. 
Aetóenidlas VII, 198. 
λέκιϑος VI, 57. 58. 
λεκὶς X, 86. 87. 
λεκίσκος X, 8T. 
λέκος X,:87. 15. 

ἡ lexsini) IV, 151. 152. 
σπαρτοπόλιος 

714651. 158. 
λεκτικὸς, II, 122. IV, 25 
λεχτικώτατος II, 122. 

λεληϑύότως VI, 209. 
λελιϑωμένον Vi, 121. 
λελογισμένος IV, 11. 
λελογισμένως IV, 11. : 
λελυγισμένος κίναιδος ΥἹ, 

127. ; 
λελύσϑαι ἀπ᾿ ἀλλήλων VIII, 

152. 

IV, 
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τὰ ἄρϑρα ΖΦ 
ὡς λελύσϑαι τὼ χεῖρε (οὕτω 

γηθαιὸς) Π, 18. 
λέμβοι b, 82; 
τὰ Mano! ὁτιὴ κατέλιπεν VI, 

45. 
λέμματα ἰχϑύων VI, 51. 
λέξαι IV , 26. 

λέξις 11. 122. 
λέοντες V, 14. 
λεοντῆ IV, 117. 

171. 
“εοντὶς φυλὴ VIII, 110. 

λεοντομιεγεῖς. κύνες v, 38. 

λέοντος δορὰ V, 16. 
λεόντων gov V, 86. 
λεουργὸς IIT, 134. 
λέπαδνα 1, 147. 
λεπαδνιστῆρες I, 147. 
λεπαστὴ Vl, 19. X; 75: 

MEE VE, 95. 
λέπη VL, 51. 94. 
λεπίδες ᾿χϑύων VI, 61. pk 
λεπιδοειδεῖς ΤΠ, 87. 
λεπιδωτὸν Vl, 49. 
λεπὶς IV, 196. 
λέπρα IV, 193. 
λεπρᾶν κεράμειον ὀξηρὸν VII, 

162. 
λεπτὰ λάχανα VI, 62. - 

ὀνυχιστήρια 'X, 140. 
λεπτὴ γῆ, T PN 
λεπτῆς αὐϑῥς Ι, 105. 
λεπτὴ στρωμνὴ Wi. 49. 
λεπτοὶ ἅλες VI, 65. 

ὄνυχες 1, 191. 
ἐπὶ λεπτοῖς λήμμασι δουλεύειν. 

IIL, 111. 
λεπτοκάρυα 1, 232. 
λεπτολογεῖν Ii, 123. 
λεπτολογία II ;. 123. 
λεπτολόγος H, 128... 
λεπτὸν ἔντερον II, 209. 210. 

V, 16. X. 
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 vontóuáriov IX, 092. 
Ügocun VII, 85. 

λεπτοσχιδεῖς VII, 85. 
τῶν λεπτοσχιδῶν σανδάλια VII, 

87. : 
λεπτόφωνος IV , 64. 

ὑποκριτὴς IV , 114. 
“έσβιον H*85. VIT, 122. 
“έσβιος hou VI, 15. 
λέσχαι IX, 49.: 
λευκὰ jockasi εἶχον “ ἐν δυσ- ᾿ 

τυχίαις IV, 117. 
λευκαίνει ψιμμυϑίῳ V, 102. 
λευκαΐνεσϑαι τὴν ἐρέχα HI, 21. 
λευκανία H1, 97. 98. 206. 
λευκὰν dp" ἵππων εἰς ϑάλασ- 

σαν ἅλατο :X, 195. 
τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἄἀνα- 

βάλλειν II, 60. 
λεύκη I, 234. IV, 193. 
λευκὴ ἐσθὴς IV, 19. 

φωνὴ IL, 417. 
χρύα IV, 152. 

λευκόϊον I, 229. 
λευκοὶ πῖλοι ὑπὸ ποσὶν X, 50. 
λευκοῖς γράμμασι κατάστικτον 

χρῶμα γ,.δ6. 
λευκόκομος TV, 139. 
λευκὸν VIE, 199... 

 &vQeg ἐλαίας L, 941. 
ἔσϑημα VII, 54. 
τὸ ἐν μετώπῳ Δαγὼ v, 

sci quxicddpi: ἐξ ἐϑύ- 
νης Χ, 89. | 

παράπηχυ IV, 118. 
ὑπόδημα VII, 92. 
χρῶμα πάντη v, 

λευχὸς ἀλφὸς IV, 193. 
&vyo IV, 183. 134. 

λευκοστέατος τύμβος Ww. Ws: ^ 
λευκὸς χιτὼν ὀφϑαλμοῦ Ἢ, 70. 

τὸ χρῶμα T" 149. 
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λευκόφαιον. ὙΠ, 199. 
λευκώλενος " Hoa II, 140. 
λεύκωμα X , 171. 
iv λευκώματέ ἐγγεγραμμένοι 
'πολῖται ὙΠῚ, 104. 

λευκῷ ola ἐστεφάνωνται 
νομοφύλακες VIII, 94. 

λεχρίοις παρέβλεψε τοῖς ὄμμα- 
σιν 0 σῦς V , 79. 

λεχὼ X, 63. 
λέων βασίλειος V, 88. 

βλοσυρὸς γ᾽ 83. E. 
κρηνοφύλαξ VII, 113. 
(ὀρχήσεως εἶδος) IV, 104. 
χαλκοῦ πεποιημένος VII, 
1118. 

λεὼς χωρίτης TX , 18. 
λεωφόροι T, 220. 

ὁδοὶ IX, 37. 
λεωφόρος ὁδὸς III, 96. 

πόλις IX, 19. 
λήγει VI, 114. 
λήγοντος. τοῦ ἔτους I, 59. 

ες τ μηνὸς L 63. 
ληδάριον VI, 48. 
λήδιον VII, 48. 
λῆδος γΠ, 48. 
ke 1, 928... 

κομῶντα L, 228. 
τὰ λήια. κείρει 0 σῦς V, 78. 
ληιζόμενος τελώνης IX , 32. 
“ληκεῖν V , 93. 
ληκυϑιάξειν, VII, 182. 
ληκυϑίζων v ὑποκριτὴς IV, 114. 
ληκύϑιον VIL, 182. X, 119. 
ληκυϑοποιὸς VII, 182. . 
'ληκυϑοπώλης VII, 182. 
λήκυϑος IIl, 154, IV, 120. 

VIE, 181. 182. 
δ ἐλαιηρὰ X, 69. 

ἑπτακότυλος X, 67. 
μυρηρὰ VI, ^105. 

Vli, 177: X, 119. 
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βυρφοφόρος X, 119. 
ληκυϑοφόρος 1H, 154. 
λημᾶν IL, 65. IV, 185. 
λήμη IV, 185. 
λῆμμα VI, 180. 

ἫΝ λῆμμα βιέπων φήτωρ IV, 

Q λῆμμα πρόσεστιν οὐδὲν (αὐ. 
τῷ) αἰσχρὸν, VI, .188. 

ὀύδὲν: ὧν αἰσχυν- 
ϑεὶς HI, 119. S. 

λῆμμα οὐ προσιέμενοβ ΤΠ, 
114. S. . 

Toig λήμμασιν ὑποτιϑεὶς τὴν 
. χεῖρα VI, 190. S. 

λημμάτων ἀρείττων VI, 191. S. 
ὑπεράνω lil, 114. 

S. 

“ημνία σταφυλὴ VI, 82. 
Znvaixoóv ϑέατρον IV, 11. 
Aivatov προέστηκεν ὁ βασι- 

λεὺς VIII, 90. 

ληνοὶ ] IIT, 102. VIII, 146. 
ῥινὸς IL, 80. 

ἐν τοῖς ληνοῖς ϑλίβειν τὰς στα- 
φυλὰς, 225. 

ληνὸς VII, 151. X,. 109. 
130. 150. 

ἀσσία χ, 150. 
(4j κάρδοπος) "VII, 
179. . 

μαγέος VII, 99... 

. γεὼς 1, 91. 
(ἡ σορὺς) VII, 160. 

λῆξαι τὸν πότον VI, 119. 
τοῦ λήξαντος ἔτους Ἢ 56. 
λήξαντος τοῦ voasüazug αὐτῷ 

ΠῚ, 108. 
τὰς λήξεις ἀναχρίνεσϑαι VIII, 

29. 
λήξεις τῶν ΦΉΜΗΣ ΨΗΙ, 96. 

ὃ εἰς τὸ ληξιαρχικὸν ett 
τεῖον ἐγγραφεὶς VIII, 104. 

Q 2 
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τῷ ληξιαρχικῷ ἐνεγφράφοντο εἰ- 
κοστῷ ἔτει VIII, 105. 

ληξίαρχοι ἘΞ ΎΠΙ, 104. 
λῆξις δίκης VI, 477. VIII, 99. 
λῆξις, ἡ πατρῴα οὐσία VIII, 

104. 
ληρεῖν V , 121. 
λῆρον Acc. V , 101. 
λῆρος, 121. ̓ΥΙ, 120. 

συμπότης VI, 99, 
λήρους μακροὺς ἀποτείνων Vi, 

146. 
ληρώδης V, 120. 

πέρα κόρου Vl, 119. 
ληρῶν V, 191. 
λῃσταὶ σαλπιγεταὴ IV, 87. 
λῃστεύων τελώνης IX, 32. 
λῃστὴς VI, 159. 
λῃστρὶς νὺξ εἰ ,88. 
ληφ dre ἐπ᾿ αὐξοφώρῳ VHI, 

69. S 
ó ληφϑὲὶς IX, 118. 
ov λήψει IX , 123. 
λῆψις IL, 155. 

μισϑοῦ IV, 47. 
τοῦ λίαν ἀκριβῶς πραύτερος 

IX, 38.. 
λιβάδες 1, 988. 
λιβάξουσι γῆΐϊ, 238. 
λιβανοπῶλαι VII , 196, 
εἰς τὸν λιβανωτὸν ἀπῆλθοντΧ, 

4T. 
λιβανωτὸν καϑαγίζειν], 96. 
λιβανωτοπῶλαι VIT, 196. 
λιβανωτοπωλεῖν VII, 196. 
λίβηϑρα ΙΧ, 46. 
EDIT ἡμίν I, 141. 
Alipvaca (λίϑος) VII, 100. 

σπολὰς VII, 70. 
λιγέως VI, 150. 
λίγνα VIE, 62. 
ALyvog γι, 42. 
λιγυραὶ οὐραὶ V , 59. 
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λιγυρᾶς αὔρας, I, 105. 
λιγυρὼ φωνὴ IL, 117. 
λιγυρὸν αὔλημα IV , 18. 

πνεῦμα lv, 72. 
λιγυρύπνουν IV, 12. 
λιϑαγωγὸς μηχανὴ X, 148. 
λιϑιὰν IV, 187. 
1a9ldya,  mivus ἀναῤῥι 

IX, 126. 
λιϑοβύλοι I, 131. 
λιϑοδόμοι I, 161. 
λιϑοδόμος VII, 118. 
λίϑοι VII, 124. X, 146. 

αὐτοχειλεῖς X, 190. 
ϑεμέλιοι VII, 123. 
κατώρυχες VII, 123. 
perio, ἀμφίδοχμοι TL, 

200. 
πολύτιμοι IX, 49. 
πώρινον X, 173. Vid. 

VII, 123. 
λιϑοκόλλητον ἔχπωμα X, 187. 

pl. 
λιϑολογεῖν VII, 118. 
λιϑολόγημα VII, 121. 
λιϑολύγοι 1, 161. 
λίϑον διαρϑροῶσαι εἰς μορφὴν 

ϑεοῦ!ϊ, 18. S. 
λιϑοξόοι i, 12. 
λιϑοπρίστης πρίων X, 148. 
At8oc I, 137. 

δεκατάλαντος ΙΧ, 58. 
ἌΘΩΝ ὑπόχρεων τι χωρέ- 

, 85. 
Εὐβοὶς i Vl 100. E. 
πογχυλιάτης ὙΠΙ, 100. 

E. 
Ava VII, 102. E. 
πρατὴρ IIl; 78. 196. 
πώρινος VII, i128. E. 

X, 178. 
Guokéqüyeg X, 150. 

λιϑόστρωτον ἔδαφος VII, 191. 
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λυϑοτομίαν VIE, 100. 118. 
λιθουλκὸς VII, 118. ] 
λιϑουργὰ ipa VIf, 195. 
λιϑουργεῖν VII, 125. 
λιϑὸ ΥἹΈ 100. 
λιϑουργικὰ σιδήρια VII, 125. 
Méovg ἁρμόττειν VIL, 119. 

S. 
ἑλὼν καρκίνος X, 148. 

Mov στοχάζονται σφαίραις 
IX, 119. 

lBébpogii» Vit, 118. 
ἐπὶ τοῦ λίϑου ὦμνυον o£ ϑεα- 

μοϑέται VIII, 86. 
λιϑώδης γῆ 1, 227. 
λιϑώδη χωρία 1, 186. 
λέίϑων εἴδη VIL, 100. 

μεταλλεῖαν VIE, 100. 
λικμᾶν I, 226. 
λικμῆσαν I, 225. 
λικμηταὶ I, 99. 
λικμητρὶς I, 949. 
λίκνα Ι, 88. IV, 103. 

λίκνον VI, 86. 
τὰ περὶ τοὺς λεμένας μέρη IX, 

84. 
lójibrog βάϑος IX, 98. 

ἔπαινος I, 100. 
μυχὸς IX, 28. 
στύμα I, 100. IX, 

28. Vid. I, 101. 
ψόγος T, 101. 

λιμὴν δύσορμος!1, 102. E. 
-. φὔορμος 1, 102. E. 

εὔστομος 1, 100. ἢ, 
᾿ 100. 

λίμναι TX , 49. 
λιμὸς Ε, 52. 
s ἐδουλώϑησαν 1, 168. 

P 
λινᾶ X, 40. 
λίνα V, 27. X, 138. 141. 

176. 
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λινόδετος μηλολόνθη IX, 124. 
λίνον I, 97. VII, 73. X 

182. 
Αἰγύπτιον, 96. pl. E. 
ἐκδήσαντες μηλολονϑῆς 

IX, 124. 
πάναγρον 1, 97. 1X, 12. 

X, 182: 
ipsins ἐπενδύτας VII, 

45. 
λινύπτης V , 17. 
λινοῤῥαφῆ volai X, 39. 
λινοῤῥαφὶς τυλία γι, 191. 
λῖνος I, 947. 

δὴ ἐπιμύλιος ΤΥ, 53. 
σχαπανέων L 88. 

λίνου κλωστὴρ VIL, 31. 
λινοῦν προσκεφάλαιον Xl 40. 
λίνου πεποιημένος χιτὼν VII, 

59. 
λινουργία VII, 72. 

À.vovoyóg VIL, 72. 
ἐκ λίνου (ἐσϑῆτες) VIL, 71. 
λινοῦς χιτὼν VII, 71. pl. 
τῶν λινῶν προσκεφάλαιον Χ, 

40. 
λίπα ἀλείψασϑαι ΠῚ, 158. 
λιπαροὶ κεφαλὰς IL , 84. 
λιπαρὸν, II, 233. 
ἐκ Λιπάρας μαινίδες VI, 68. 
λιπάρησις πρέσβεων VI, 177. 
λίσποι IL, 184. 
Puer in II, 184. 

λίστριον VI, 89. X, 98. 
λίστρον Ἐ, 945. X, 98. 129. 
λιτιέρσης L 38. Vid. IV, 54. 

λίτρα IV , 173. IX, 82. 
δύναται ὀβολὸν Αἰγιναῖον 

ΙΧ, 80. 81. 
λίτραι ἘΥ͂, 175. 
λίτρας τριάκοντα ζημιούμενος 

» 80. 
λίτρον VI, 66. ΥἹΙ,89. X, 135. 
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αλοστονῖον VII, 89. 
5185.-^ * 

& T καὶ iue πλάσμα 
πφύμηκες X , 150. 

“Μιτυέρσας IV, 54. 55.. 
λιχανὸς II, 145. V, 101. 
λιχανῷ. πορίαννον περιηρτημέ- 

vov V, 
κόπτειν  OQrvya ΙΧ, 

109. 
λιχὰς Π, 168. 
λιχνεία VI, 42. 
ἐπὶ λιχνείᾳ παρασιτεῖν VL, 35. 
λίχνος VI, 42. 
λιχνοτένθης VI, 122. 
λοβοὶ ἡπατίαι, IL .215. 

πνευμονίαι IL 915. 
λοβὸς ὥτων II, 85. 
λογάδες στρατιῶται 1, 176. 
λογάδην T, 176. 

ἀϑροίζειν ΥἹ,, 175. 
λογάρια II, 122. 
λογὰς II, 70. 
λογγάξεον IX, 186. 
λογεῖον IL, 98. ἄγ. 128," 
λογιεὺς II, 199, 
λογίξεσϑαι IV, 12. 163. pl. 
λογικὸς βίος IV, 40. 
λογίμη πόλις Il, 122. 

λόγιμοι στρατιῶται I, 176. 
οἵ λόγιοι τῶν Περοῶν li 

122. 

λόγιον Ι, 18... 
ἧκεν ἐκ ϑεοῦ 1, 19.. 

λογίσασϑαι τὰ ἐμῷ λθγῳ II, 
119. 

τὸν λογισμὸν οὐ κατέχων, Vui, 

συνταράξαι 
δήτωρ IV, 21. 

λογισμὸς 11, 226. IV, 10. 
168. 
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λοχαγοὶ 1, 128. VIII, 114. 
λοχετεῖν IV, 208. 
λοχεύειν 1V, 208. 
λοχῆσαι 1, 178. 
λόχον ὑφεῖναι ἴ, 173. 

: λόχος L, 173. 



248 

λύβια πλοῖα I, 83. 
“Μυβυσσὼ ᾿ἀπρέμνεϊος VI, 82. 
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INDEX GRAECUS, 

δικαστήριν Μητίχου 
VIII, 121. 
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μεγαληγορεῖν 11, 

145. 
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μεγαλόδωρος IIT, 

173. 
μεγαλοδώρως HT, 119. 
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μεγαλύπλουτον ἱερὸν I, 98, 
ovis ΠῚ, 109. VI, 
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ΠῚ, 109. 
μεγαλουργὸς VI, 178. 
μεγαλόφρονα ψυχὴν ἐχέτω ὃ 
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μέγοϑος λαγὼ V, 68. 
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μεϑυστικὸς Vl, 96. 
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ὁ μείζω ἀδικῶν VIL, 51. 
μείζων βωμὸς X, 65. 
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μελαγχολωϑῆναι M, 914. 
μέλαινα ἐσϑὴς IV, 119. 

φωνὴ I, 117. 
μελαίνειν τὰς ὀφρῦς V, 102. 
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νομισμάτων IX, 51. 
νόμου Πυϑικοῦ IV, 84. 
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μεσόκρανον n 39. 
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εἰμὶ V,. 151. 
χολῆς ῥήτωρ IV, 21. 
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' pere yocapog ien 139. 



258 

μεταδιδοὺς τῶν ὃ οντῶν III, 118. 
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μετεώρῳ εἰρεσίᾳ πλεῖν 1, 108. 
μετεώρως IX , 147. 
μετῆλαι T, 143. 
μετιέναι v, 10. 

τὸ ϑηρίον V, 60. 
ὃ μετιὼν (τοὺς disoUve; ) 

;,8. 
᾿ μετιὼν. κυνηγέτης V, 85. 
ὅταν μετίωσι τὸς νύμφας Χ, 

88. 

μετοικικῆς συμμορίας ταμίας 
VIII, 144. 

IV, 
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μετοίκιον ΠῚ, ὅδ. : 
οὗ τὸ μετοίαιον μὴ BONA 

Ill, 57. 
, τιϑέντες VIII 

99. 
τοῦ μετοικίου ἀφιέμενος VIII, 

156. 
μέτοικος ΠῚ, 55. 
μετοίκων δῆμος IX, 143. 

δίκαι VIE, 91. 
μετ ὀλίγον. L 72. 
μετοπωρινὴ ὥρα I, 60. 
μετοπωρίσαι T, 62. 
μετόπωρον I, 60. 
μετόρχιον VII, 145. 
"m τῆς αὐτῆς ἑστίας III, 

Pd IV, 52. 161. 
(διὰ χειρὸς) II, 157. 

εἰς μέτρα ἐπίπνους IV, 59. 
S 

μέτρα ἡλίου IV, 156. 
ξυρῶν IV, 168, 

, 130. 
ποιεῖν τριαχύσια — VIII, 

180. pl. : 
ὑγρῶν X, 184. 
φειδώνια X, 179. 

μετρεῖν IV, 166. 169. 
μέτρησις IV, 166. 
μετρηταὶ οἴνου IV, 167. X, 

71. i ! 
μετρητὴς X, 70. 
μετρητικῶς IV, 166. 
μετρητὸν IV, 166. 
μέτρια ἀδικῶν VIL, 51. 
μετριάξειν IV, 166. 
μετρία τὸν ὕγκον IV, 139. 

“πόλις IX, 24. 
μετρικὴ V, 166. 
perQuxóv IV, 167. 
μετριολύγος 1L, 123. 
μετριοπότης.Υ, 20- 

R2 

170. 
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μετριοποτίστατος VI, 20. 
μετριόσιτος Vl, 84. | 

συμπότης VI, 98. 
μετριότης. IV ,. 166. 
μετρίως ἔχειν V, 167. 
μετριώτατος συμπότης VI, 28. 
μέτρον IV, 166. 
μετρονόμος IV, 167. 
μέτρον᾽ Ορχομενίων X, 165. 
ἀπὸ μέτρων διακοσίων καταλέ- 

γεσϑαι VIE, 180. 
μετρῶν τὰ ἀδικήματα τῷ δύ- 

νασϑαι VI, 182. 
τὴν ἐξουσίαν τῷ βού- 
ολεσϑαι VIII, 21. 

εὐἰδοιμονίεν xíg- 
δε VI, 191. 

χρήμασι III, 
112. 

μέτρων ὁ ὀνύματα IV, 168. 
συνϑέτης IV, 52. 

πρὸς τὰ μέτωπα δηγνύναι vd 
κρίνα IX , 198. 
er ἔταξαν τὰς ναῦς !, 

μετωπίας IT, 48. 
μετώπιον I, 46. 49. 
uévonoy I, ' 89. 
κατὰ εἰτώξον ἔταξαν τὰς ναῦς 

I1, 46. 
ἐπὶ μάξνον κλῖναι 1, 129. 
ὑπὲρ τὸ μέτωπον κόμη ΠΙ, 80. 
μέτωπον κυνὸς πλατὺ V , 57. 

μαχομένων Y, 126. 
II, 46. 

ὑπὲρ τὸ ) μέτωπον περιῤῥέουσαν 
ἔχων τὴν κόμην Il... 95. 

μέτωπον φάλαγγος IL, 46. 
μετώπου διακρίσεις γ᾽, 5T. 
ἐπὶ μετώπου ῥυτίδας ὀλίγας 

ἔχων IV, 146. 
δυτὶς μία μόνον 

IV, 147. 
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τὸ ἐν μετώπῳ τοῦ λαγὼ λευκὸν 
V, 68. . 

τῷ μετώπῳ σαρκώδεις κύνες V, 

μέχρι τῶν ὦτων ϑέλγων VI, 
᾿ 149. 
μὴ ἀπαρνηϑεὶς γένῃ V, 105. 
τὸ μηδὲν V, 121. S. 
τοῦ μηδενὸς ἄξιος V, 162. S. 
of μηδὲν ἐπίστασϑαι τούτων 

εἰς ἃ προκαλοῦνται φάσ- 
xovrec VIII, 55. 

ov τὸ μηδὲν τιμιώτερον V, 
162. 

"Μηδικὴ πόα VH, 142. 
Μηδικὸν παλτὸν I, 138. 
ΙΜηϑυμναῖοι κτένες VI, 68. 
μηκάδες αἶγες V, 88. 
μηκᾶσϑαι YE 81. 
μηκασμὸς V, 87. 
μηκίστη πόλις ΙΧ, 19, 
εἰς μῆκος ἁμιλλᾶσϑαι IX, 121. 
ἡ κατὰ μῆκος ἔλασις ἵππου 1, 

208. . 
dici τὴν χαλιναγωγοῦσαν 

χεῖρα 1, 215. 
μηκώμεναι αἶγες V, 87. 
μήκων T, 947. VIL, 100. 
μῆλα VI, 81. 

τῶν ᾿Εσπερίδων VI, 47. 
χκυδώνια Vl, 47. pl. 
(ἐν τῷ j ἀροσώπῳ) II, 87. 
(φάρυγγος) II, 201. 

μηλέαι 1, 989. 
μήλη IY, 181. X, 149. 
μήλινα IV , 117. 
μηλίνη ἐσϑὴς IV, 119. 
μήλινον ἐπίβλημα IV, 118. 
μηλόβοτος γῆ ΝΠ, 184. 
μηλολάνϑη ΙΧ, 199. 124. 
μηλολόνϑη λινύδετος ΙΧ, 199. 

124. 
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μῆλον ὡραῖον E, 81. Vid. VI, 
4T. 

ἐκ Mijiov ἔριφος VI, 63. 
μηλοῦν VII, 169. 
Mijkov “Ηρα"λῆς 1, 31. 
μήλων σπέρμα (ἡ παιδιὰ) IX, 
122. 128. 

μηλῶσαι IV, 181. 
μηλωτὴ X, 176. 181. 
μηλωτρὶς X, 149. 
μηναγύρται Vll, 188. 
ἦ μὴν μὴ ἀδικεῖν VIE, 55. 
μῆνα καϑέκαστον ἐδίκαζον ἐν 

᾿Δρείῳ πάγῳ VIIL, 117. 
ἦ μὴν ἀληϑῆ κατηγορεῖν VIII, 

5 
μῆνες (τὸ ὄρχημα IV, 104. 
μηνιαῖον σιτηρέσιον 1, 59. 
μηνίαμβοι IV , 83. 
μήνιγγες Hl, 44. 107. 226. 

234. 
μηνιῶν VI, 125. 
μηνοειδὴς σελήνη IV , 157. 
μηνὸς ἱσταμένου 1, 63. 

λήγοντος 1, 63. 
μεσοῦντος 1, 63. 
πρυτανείαν ἔχει ἑκάστη 

φυλὴ VIII, 115. 
μηνύσεις τιῶν λανϑανόντων 

ἀδικημάτων VIII, 47.- 
μήνυσις ἀδικημάτων VI, 179. 

᾿γλώττηςΥ,, 154. 
ὁδοῦ II, 95. 

μηνυτὴς γλώττης V , 154. 
μήνυτρα VI, 187. 
μὴν φυλλοχύος I, 231. 

. ἐκ μηνῶν ὀνόματα LI, 59. 
ἢ μὴ οὖσα δίκη VIIL, 60. 
μηρία ἐπιϑεῖναι 1, 27. 
μηριαία IL, 137. 
μηριαῖαι κυνὸς σκληραὶ V, 59. 
μηριαίαν ἵππου ἀνακαϑαΐίρειν 

lI, 199. ἰ 
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μηρίδια ὑγρὰ V, 68. ᾿ ; 
μήρινϑος VII, 181. X, 156. 
μηροὶ ἵππου ἀπαγεῖς 1, 191. 

ἰνώδεις 1, 189. 
λαγὼ οὐκ ὀγκώδεις V, 70. 

μηρὸς M, 187. | 
μηροῦ κεφαλὴ M, 186. 187. 

πλῆκτρον ll, 185. 
μηροὺς μὴ πιέζειν ἐγκαϑίξοντα 

ἵππῳ I, 219. 

μηρύεσϑαι VIE, 32. 
τὰ μηρυκαζόμενα IL, 204. 
μήορυμα VIL, 99, 
μηρύματα VI, 62. 

μήτηρ IE, 10. S. 
τὸ Μητίχου δικαστήριον VIII, 
421. j 

μήτρα II, 921. VI, 47. 
μητραγύρτης lI, 11. 
μητράδελφος IIL, 29. 

. μητραλοίας HI, 13. VI, 152. 
“μητριάζξειν HE, 11. 
μητρικὴ πτῆσις HE, 11. 
μητρομήτωρ IE, 17. 
μητρόξενος υἱὸς III, 21. 
μητροπάτωρ lll, 16. 
μητρὸς πατὴρ lil, 16. 
μητροφύνος III, 13. 
μητροφόντης 1Π|, 18. 
μητρυιὰ HI, 96. 
μητρυιὸς IL, 27. 
μήτρωα Acc.III, 16. 
μητρῷα κτῆσις ΠΙ, 11. 
τὸ μητρῷον πνεῦμα V , 50. 

τῆς Φρυγίας ϑεοῦ 
1 ἢ 

χωρίον IT, 221. 
μήτρως IIT, 16. 22. 
μηχαναὶ VIL, 189. pl. 

μηχανὰς προσήγαγον I, 167. 
"US, 

μηχανὴ IV, 127. 128. 
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9 μηχανὴ iv τραγῳδίᾳ, τοῦτο κατὰ μικρὸν κατεγελάσϑη VIIL, 
126 ἐν κωμῳδίᾳ κράδη IV, 129. 

μηχανὴ λιϑαγωγὸς X, 148. 
μηχάνημα V1, 181. 
μηχανήμασι ϑηρᾶταί ὃ λέων 

V. 84. 

μηχανήματα VIL, 189. 
μηχανοποιία VII, 189. 
μηχανοποιὸς vit, 189. 
μηχανώμενος IX, 6. 
μιαιφονεῖν VI, 191. 
μιαιφονῆσαι VIII, 133. 
μιαιφονία VI, 192. VIII, 75. 

132. 
μιαιφόνος VI, 192, VIII, 133. 
μίαν γνώμην ἔχειν VIII, 151. 
μιαροὶ I, 32. 
μιαρὸν πρᾶγμα, 33. 
μιαρὸς ὙΠ], 184. 
μίασμα 1, 88. 

᾿δινίψασϑαι I, 38. S. 
μιάσματι ἐνεχόμενοι I, L 82. 
μιᾶς ψήφου χώρα vin, 123. 
μίγνυσθαι V, 92. 
ἐγὼ Μίδας ΙΧ, ds 
Μίδας (0 βόλος) VII, 204. 

205. . 
Μιϑάκου νύμφαι IV, 142. 
μικρὰ πόλις ΙΧ, 24. 
μικράσπιδα. vil, 155. 
μίκρασπις ἀναβάτης Ι, 141. 
μικρὰ ὑποκώλια (κυνὸς) V, 

χοιρίδια VIII, 104. - 
μικρογνωμοσύνη Iv, 13. 
μικρολργεῖσθαι II, 194. 
μικρολογῆσαι IL, 124. 
μικρολογήσομαι 1, 124. 
μικρολόγος II, 123.. 
μικρὸν HL, 88. S. 

ἡγεῖται πᾶν, πρὸς ἃ 
βούλεται ΥἹ, 182. 5. 

μικρὸν μαρσίπιον Χ, 152. 
σφαιρίον ΙΧ, 105. 

μικροπολίτης ΙΧ, 98. E. 
μικροπολιτικὸν IX, 25. 
μικροπρέπεια Il, 116. IV, 13. 
ἀρ γ᾿ HU, 66. 115. 

IV, 14. 
ἑστιάτωρ VI, 97. 

μικροπρεπῶς IV, 15. 
μικρὸς δάκτυλος Il, 146. 

λαγὼς V, 68. 
πρὸ μικροῦ 1j 72. 
μικροῦ ὑπκερνέφεζοι πόλις IX, | 

20. 
μιπροφρόνως IV, 15. 
μικροφροσύνη IV , 13. 
μικρόφρων IV, 14. 
μικροψυχία ΤΠ, 116, IV, 13. 
μικρόψυχος IV, 14. 

ἵππος 1, 197. 
μίλακος ἄνϑος VI, 106. 
Mile ἀρύχην μαρύομαι 

2 , 

“Μιλήσιον κάρδαμον VI, 67. 
μίλιγδος X, 189. 190. 
μίλον VI, 106. 
μιλτωρυχία Vit, 100. 
μιλτωφύχος VII, 100. 

of μιλτώσαντες τὸ σχοινίον. 
VIII, 104. 

μίμαρκις VI, 56. 
μίμημα VI, 179. VII, 127. 

IX, 130... —. 
μιμήσασθαι VII, 197. 

| ϑεὸν Ι, 18. 5. 
μίμησις VII, 127. 
μιμητὰ L Ti 
μιμητὴς VII, 126. 
μιμητικὴ Cl ὄρχησις) IV, 105. 

τέχνη ζώων VII, 126. 
μίμος VI, 123. ΉΣΑΝ 
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μέξαν VIL, 907. 
quidiave VII, 198. 

μίξασϑαι VI, 94. 
πηρὸν VII, 128. 
τὴν ὀὐδίὰν viti, 135. 

μέξις (ζώων V, 93. 
μιξόφρυς II, 49. 
μισαϑήναιος VI, 172. 
μισαλέξανδρος vi, 172. 
μἰσανδρος III, 48. 
μισανϑρωπία ΤΠ, 64. IV, 13. 
μισάνϑρωπος III, 64. IV, 14. 

VL 115... 
ἵππος I, 198. 
τύραννος I, 42. 

μισαπόδημος VI, 172. 
μέσασϑαι VII, 81. 
μισεῖν ταυτὰ VIII ,; 151. 
μισέλλην VÀ, 172. 
μίσεργος VI, 172. 
μισεταιρεία TIL, 64. 
μισέταιρος TII, 64. VI, 172. 
μιρήνερως VI, 189. 
μισητὴ ἡ T2 V1, 189. 
μισητία V , 116. Vr, 189. 
μισητὸς VI, 89. 

μισϑαῤῥνεῖν HI, 111. IV, 43. 
49. VI, 196. 

ὐσθακνία IV, 50. VI, 191. 
μισϑαρνιπκὴ vir, 120. 
μισϑαρνικῶς IV, 51. 

μίσϑαρνος δ φϑὴς IV, 48. 
μισϑαρνῶν MI, 111. 

δήτωρ VI, 190. 
μισϑοδοσία VI, 191. 

διμαστῶν VI1, 88. 
μισϑοδοτούμενος παντὸς τοῦ 

διδόντος VI, 90. 

μισϑὸς I, 75. IV, 46. 177. 
VI, 186. VI, 20. 

μισϑοῦ λῆψις Iv, 47. S. 
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μἰσϑοὺς διδόναι IV, 46. S. 
AeuBávaw IV, 42. 

μισϑοῦσϑαι ἐν a Tx, 48. 
μισϑοῦ φϑεγγόμενος IV, 87. 
μισϑοφορεῖν III, 111. I, 48. 
μισϑοφορία IV , "50. VI, 191. 
μισϑοφορικῶς. IV, 51. 

μισϑοφόρος δήτωρ VI; 190. 
σοφιστὴς 1v, 48. 

μισϑοφορῶν δήτωρ ΥἹ, 190. 
ἐπὶ μισϑῷ διδάσκειν IV, 43. S. 

λέγων Vi, 190. 
— μαϑεῖν IV, 46. S. 

μισϑῶσαι οἶκον 1, 75. 
μισϑώσασϑαι οἶκον I; 75. 

τὰ νέλη m. 88. 
μισϑώσεις VIII, 142. 
μισϑώ σεῶς! οἴκου δίκη VIILS1. 
μίαϑωσις οἴκου VI, 178. 
μισϑωτοὶ VII, 131. 
μισϑωτὸς ΠΙ, 111. 

δήνί VI, 190. 
μισϑώτρειαι γυναῖκες VII, 131. 
μἰσιππος VI, 172. 

ἵππος I, 198. 
μίσκοι ὀπώρας VI, 94. 
μισοβάρβαρος VI, 172. 
μισογύνης 1Π, ᾿46. 47. ΥἹ, 

172. 
μισόδημος III,'66. VI, 172. 

IX, 10. 
βδήτωρ!τν, 36. 

μισόϑεος 1, 91. VI, 172. 
μισύόϑηροι κύνες V, 63. 
μισύϑηρος VI, 172. 
μισολογεῖν IV , 15. 
μισολογία 11, 121. IV, 12. 
piGolóyog ll, 121. IV, 14. 

VI, 172. 
μισολόγως IV, 14. 
μισόξενος VI, 472. 
μισόπαις TII, M. 
μισοπέρσης VI, 172. 
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μισόπολις ΠΙ, 66. ΥἹ, 172.. 
ῥήτωρ IV, 86. 

μισοπονηρία VIII, 11. 
μισοπόνηρος VI, 172. 

δικαστὴς VIII, 10. 
μισοπονήρως Mar. 11. 
μισοπροσήγορος V, 138. VI, 

172. 
μισοπροσηγύρως V, 139. 
μῖσος III, 64. V, 116. 
μισοστρατιώτης στρατηγὸς I, 

μισοτεκνία ΤΙ, 14. 
μισότεκνος VI, 172. 
μισοτύραννος VI, 179. 
μισοφίλιππος VL, 172. 
μισῶν III, 68. 
μισῶ τὸν δεῖνα V, 114. S. 
μῖτοι IV, 62. 
μίτος VIL, 31. 
μίτρα IV, 116. 
μίτρᾳ xong τὴν κεφαλὴν κα 

τείληπται IV, 152, 
μιτώσασϑαι VIL, 81. 
μιχϑῆναι, Ws 92; 

δύο xoi ἡμίσεια uv& IX, 56. 
μνααῖον τρῆμα IX , 96. 
μναιαῖον eppldegpot λίϑοι I, 

200 
μναῖ ̓ Ζττικαὶ IX, 86. 
μναῖ ἑβδομήκοντα ΙΧ, 86. 

ἑξήκοντα ΙΧ, 58. 86. 
ἑκατὸν ΙΧ, 53. 86. 

uva. ̓Ζετικὴ bo δραχμὰς ἕχα- 
τὸν IX, 59. 86. 

μνᾶ (σύβου) ΙΧ, 95. 
μνᾶ μέγιστον τῶν τοῦ ταλάν- 

του μερῶν ΙΧ, 56. 
μνᾶν ἠδύνατο ὃ ΕΣ στα- 

τὴρ ΙΧ, 
μνᾶ νομίσματος, ὄνομα ΙΧ, 56. 
τὴν μνᾶν τῆς ῥοπῆς στατῆρα 

ὀνομάζουσι IX, 57. 
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μνᾶς δέκα ἀναλίσκοντες VIII, 
180. 

μνᾶ σταϑμοῦ ὄνομα IX, 56. 
μνῆμα AI, 102. VI, 181. 

ΥΗΙ, 146. 
μνήματα ΙΧ, 16. 
τῷ μνήματι τῶν e ἐφισ- 

ταμένη εἰκὼν VIII, 66. 
μνημεῖα IX, 15. 
μνημεῖον III, 102. 
μνήμη V, 158. 
ἀπὸ μνήμης εἰπεῖν 11, 110. 
μνημόνεια ζητήματα VL, 108. 
μνημονιπὸς VI, 108. 
μνημόσυνον ΠῚ, 102. 
μνηστεία III, 84, 
μνηστεύσασθαι III, 34. 
μνηστὴ ΠῚ, 34. 
μνηστὴρ IIT, 34. 
μνήστρια TIL, 31. 
μνοῦς X, 38. 
Mvoiea HI, 83. 

μνώμενος ΠῚ, 84. 
μόϑων ὔὄρχημα φορτικὸν IV, 

101. 
ὁ κόλαξ VI, 123. 

μὸδιμυλλᾶν II, 90. 
μοιμύλλειν IL, 90. 
μοῖρα 1, 129. IV, 176. 
Molpetc προὐτέλουν τὰς κόρας 

ΠΙ, 38. pl. 
περὶ μοῖραν πρώτην (νυκτὸς) 

μοῖρα πρώτη κρεῶν VI, 58. 
κατὰ μοίρας ἐπιδιακεχωρῆσϑαν 

VIII, 159. 
μοῖρα τρίτη (τοῦ ἱππικοῦ) IX, 

66 
μοιρολαχεῖν VIL, 135. 
μοιρολαχῆσαν IV, 176. 
μοιρολογχεῖν VIIL, 186. 
μοιρόλογχοι VIII, 136. 
μοιχείας γραφὴ VIII, 40. 88. 
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μοιχεύτρια VI, 189. 
μοιχὸς VI, 151. 

μόλγινοι φυσητῆρες Χ, 187. 
μολγὸς X, 187. 
μολεύειν VII, 446. 
“Μολοττίδες κύνες V, 89. 
ἹΜολοττικαὶ V, 137. 
μολύβδαινα 1, 97. VII, 125. 

X, 147. 
μολύβδαιναι X, 188. 
μολύβδιναι Χ, 146. 
μολύβδινοι κρατευταὶ Χ, 97. 
μολυβδόδετοι ἐσχάραι VI, 88. 
μολυβδοκρατευταὶ X, 96. 97. 
μόλυβδος HI, 87. VIL, 108. 
μολυβδοχοεῖν VII, 108. 
μολυβδοχοῆσαι ΠΙ, 87. 
μονάλυσις Χ, 167. 
μοναρχία VIIT, 84. 
μόναρχος VIH, 84. 
μονὰς IV, 164. 

ἐν τοῖς δὴ" VII, 204. 
IX, 95. 

μοναυλία IV, 82. 

,ἄστρων. IV, 156. 
μονήρης γαῦς Ι, 82. 
μονϑυλεύσεις VI, 60. 
μύνιμα ἄστρα IV, 156. 
μόνιμοι παλαισταὶ IIT, 149. 

στρατιῶται T, 130. 
póvigov V, 169. pl. VI, 116. S. 
μονιμος βαφὴ L, 44. 
povíuoc διαπαλαίειν II, 149. 
᾿μόνιπποι ἱππεῖς 1, 141. 
 μόνιππον ζεῦγος X, 53. 54. 
μονογενὴς υἱὸς ΠΙ, 19. 
μονοειδὲς V, 169. 
μόννος v, 99. 
μόνον τὰς ἀκοὰς ἡμῶν ἐπιλαμ- 

βάνειν VIII, 155. 

μονόχλονον αὔλημα IV, 73. 
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μονόκυκλος τράπεξα Χ, 81. 
μονόκωλον. αὔλημα IV, 78. 
μονονοὺκ ἀφαιρεῖσθαι. τὴν φω- 

νὴν VIII, 155. 
povoéviov πλοῖον Ι, 89, 

σκεῦος Χ, 176. 
μονόπους X, 69. 
μονοπωλία VII, 11. 
μονοπώλιον VIL, 11. 
μονότροπος ΠῚ, 47. 
μονόφϑαλμος II , 62. 
μονόχορδον IV, '60. 
μονωϑεῖσα dm ἀνδρὸς ΤΙ, 47. 

μονωθεὶς ἀπὸ γυναικὸς ΠΙ, 
AT. 

μόνωτον (Mange) VI, 96. 
μόρα ΥἹ, 46. 
μοργεύειν VII, 116. 
pógyov VIL, 116. 
μορία 1, 241. 
μορίαν V, .86. 
μόριον IV, 176. 
μορὶς τρίτη ΙΧ, 66. 
μορμολύκειον IL, 47. 48. IV, 

115. X, 167. 
μορτὴ VII, 151. 
μορφάσαι IV, 95. 113. 
μορφασμὸς (ὀρχήσεως εἶδος) 

1V, 108. 
εἰς μορφὴν ϑεοῦ᾽ διαξέσαι M- 
ϑον I, 18. S. 

μορφῶσαι ϑεὸν 1, 18. 
μόσχειον δέρμα v, 31. 
μοσχεύειν VIE, 146. 
μοσχεύματα L 222. 
μοσχῆ V, 16. 
of μοσχίαι τῶν λαγωῶν V, 74. 
μοσχίον VII, 187. 
μόσχοι 1, 250. 
μότοι IV, 182. 
μοτῶσαι IV, 182. 
μοῦσα ἄγροικος IX, 12. 

αἰπύόλων IX, 12. pl. 
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Καρικὴ IV, 76. 
τεχτόναρχος VIL, 117. 

povósia T, 37. 
μουσικὴ IV, 16. 57. | 
μουσικῆς ἀγῶνες II, 142. 

«μέρος, ὄρχησις IV, 95. 
ὄργανα IV, 57. 58. 

μουσικὴ σταϑμήσεται ταλάντῳ 

μουσικοὶ ἀγῶνες ΠΙ, 142. 
ἀϑληταὶ III, 144. 

τὸν μουσικὸν ἀγῶνα διωϑεῖναι 
VIII, 98. 

μουσικὸς IV, 16. 57. 
᾿ μουσικῶν ἀγώνων πριταὶ TII, 

145. 
μουσικῶς II, 145. IV, 16.57. 
μουσόληπτος T, 19. 
μουσομανῶν IV, 52. 
μουσουργεῖν 1V, 57. 
μουσουργιπὸς IV, 57. pl. 
μουσουργὸς IV, 57. 
i& μουσῶν κάτοχος IV, 52. 

Vid.1, 19. 
μοχϑηρία IV, 12. 
μοχϑηρὸς IV, 13. 

τὸν βίον, 118. 
τὸ j90c V, 118. S. 

μοχϑηρῶς IV, 14. 
ἔχειν IV, 15. 

μοχλίον VII, 125. X, 147. 
μοχλίσκος X, 147. 
μοχλοὶ L, 77. VIL, 107. x,99. 
μύχλωσον τὴν ϑύραν X, 25.8. 
μυά ρα VIL, 41. X, 155. 

μυάγραν VIL, 114. 
μυδᾶν κεράμειον ὀξηρὸν VII, 

162. 
μυδὼν IV, 191. 
μυεῖν 1, 35. — 
μυεῖσϑαι 1, 95. 
μυελὸς 1L, 45. 234. 
μύες (βραχίονος) ll, 188. 
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(ὦτων) IL, 81. 
μυηϑεὶς Ll 36. 
μυϑολογία H, 191. 
μυϑολογικὸς IV, 52. 
μῦϑος ἀξέφαλος M, 48. 
μύϑου γλυκύτης ἐς ψυχαγῶ- 

γίαν 1, 80. 
μυῖα χαλκῆ IX, 199. 
μυῖαν χαλκῆν ϑηράσω TX, 123. 
μυίας ἀποσοβεῖν X, 94. 
μυΐνδα IX, 110. 113. 
μυιοσόβη X, 94. 
Mvx&via VII, 89. 
μυχᾶσθαι V, 8T. 
poxn9uóc V, 8T. 

μύκημα ue 87. 
vxrpo ll 72. - 

ἡ ee εἴρων II, 78. 

τραχὺς IV, 137. 
μυκτῆρες 11, 72. 79. 

ἀναπεπταμένοις 1, 190. 
εὐπνοώτεροι 1, 190. II, 

11. à 

συμπεπτωπότες L 190. 
191. ᾿ 

μυκτηρίζειν IL 78. 
μυκτηρισμὸς IL, 78. 
μυκτήρων αὐλοὶ δύο If, 72. 
μυκώμενος V, 87. 
ύκων II, 86. 

μυλαγρὶς VII, 180. 
μυλακρὶς 1l, 189. VIL 17. 

180. 

μύλη VII, 19. 180. X, 119. 
τοῦ γόνατος 1L, 188. 

μυληϑοὶς VIL, 19. — 
τὴν μύλην περιάγειν VIL, 180. 

S. 

μυληκόπος VIL, 20. 
μυλήκορον VI, 94. VII, 19. 

29. X, 29. 13. 
μύλη νεύκοπος X, 102. 



INDEX GRAECUS. 

σιτοποιὸς X, 112. Vid, 
1, 80. 

σιτουργὸς II, 92. 

μύλλοι VI, 48. 

μύλοθρος VII, 19. 
μύλοι (ὀδόντες) II, 92. 93. 
μυλωϑρὸς VIL, 180. 
μύλων VII, 19. 180. 

μύλωνες (τὰ κολαστήρια) ΠῚ, 
78 

μυλωρὸς VII, 19. 
μύξα IL, 78. 80. 
μύξαι IL, 72. 81. 
μυξῶδες IV, 180. 
μυξωτῆρες II, 79. 
μύρα VI, 104. 
μύραινα VL, 50. 

ἐκ πορϑμοῦ VI, 63. 
L Ταρτησία VI, 63. 

᾿ μυραλείφειν VH, 177. 
μυραλείφουσα VIL, 177. 
μυραλοιφεῖν VI, 105. 
μυραλοιφὴ VII, 177. 
μυραλοιφίαΥ!, 105. VIT, 177. 
μυρεψὸς VI, E. VH, 177. 
πυηρηρὰ &yyy X, 119. 
dd λήκυϑος VI, 105. VII, 

177. X, 119. 
μυριαγωγὸς ναῦς 1, 82. 
μυριαγωγοῦσα IV, 165. 
μυρίαν δραχμαὶ IX, 86. 
ἐπὶ μυρίαν ἀκοὴν περισχιζόμε- 

voc φϑόγγος IL, 116. 
Wvglavügoc IV, 165. 
μυρίαρχοι I, 128. 
μυρίδιον X, 119. 

X μυρίκη L, 234. 
'μυρίναι τρεῖς VL, 110. 
μυρίνην ἐπὶ δεξιᾷ περιφέοον- 
. 1t; VI, 108. 
μυρίνης οἶνος VL, 17. 
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μυριόλεκτον VI, 206. 
μυριοστὺς 1, 127. 
μυριοφύόρος IV, 165. 

ναῦς 1, 82. 
μυρὶς VIL, 177. 
μυρίσαι VI, 105. VII, 177. 

 zoyova X, 120. 
μυρίσασϑαι VI, 105. 
μυρίσματα VIL, 177. 
μύρμηκες (ὅπλα) ILL, 150. 
μυρμηκία IV, 195. 
μύρον Vl, 104. VIL, 95. X, 

119. 
«Αἰγύπτιον Vl, 104. E. - 
βασίλειον VI, 105. E. 

μυροποιὸς VIL, 177. 
μυροπωλεῖν VII, 177. 
μυροπώλης Vll, 177. 
μυροπώλιον VIL, 177. 
μύρου ἀλάβαστρον VIL, 177. 

ὄζειν VIL, 177. pl. 
μυροφύρος λήκυϑος X, 119. 
μυῤῥίναι X, 69. 
μυῤῥίνας προσφέρειν 1, 98. 
μυῤῥίνη 1, 284. 
μυῤῥίνῃ ἐστεφανοῦντο of ϑεσ- 

μοϑέται VHIL, 86. 
μυῤῥίνην στεφανωτρίδα προῦσ- 

φέρειν 1, 27. 
μύρτα I, 984. 
μυρτίδες VI, 79. 
μύρτοις στεφανούσϑαιν, 107. 
μύρτον (αἰδοίου) II, 174. 
μυρτοχειλίδες ΠΠ, 174. ᾿ 
pvoouoze VL, 105. VIL, 177. 
μύρων ἀγγεῖα VI, 108. 
μυρώσασϑαν VIL, 177. 
μύρῳ χρίσασϑαν VII, 177. 
μῦσαιν II, 67. 
μυσάττεσϑαι II, 78. 
μυσκέλενδρα V, 91. 
μύσυς I, 33. 

ἀποτρίψασϑαι 1, 33. S. 
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μυσταγωγεῖν I, 35. 
μυσταγωγοὶ 1, 88. 
μύσται L, 35. 
μύσταξ II, 80. 
μυστήρια L 35. 
μυστηρίων dh οἱ ἐν ai- 

τίᾳ VIII, 90. 
προέστηκεν ὁ Buci- 
λεὺς VIII, 90. 

τῶν μυστηρίων ἡ rrisuso X, 

μυστηριώτιδες σπονδαὶ 1, 86. 
μυστικαὶ ἡμέραι 1, 86. 
μυστικὰ τέλη 1, 86. 
περὶ μυστικῶν δικάζειν VIII, 

141. 
μυστικῶν ἔργων προφάντιδες 

Ι, 14. 
χήρυξ VIII, 108. 

μυστικῶς δικάζοντες VIIL, 193. 
μυστίλαι Χ, 89. 
μυστιλάρια X, .89. 
μυστιλάριον Vl, 87. 
μυστίλη VL, 87. 
μυστιλήσασϑαν Vl, 87. 
μύστιλοι X, 89. 
μύστρος Vl, 87. 
μυττωτὸς VL, 70. 
μυχὸς λιμένος 1, 109. IX, 98. 
μυώδεις μυροὶ V, 70. 
μυῶν (κόπρος) V, 91. 
μύωπες X, 53. 
μυωπίας II, 61. 
μύωπι ἐμβαλεῖν τῷ ἀϑύμῳ iz- 

πῳ 1, 210. 
μυωπίξειν τὸν ἵππον I, 211. 
μυωπέίζεσϑαι T, 190. 
μυωποὶ κύνες V, 62. 
μυωτὸν Vli, 60. 
μύωψ I, 216. 
μωλώπων μεστὸν δέρμα MI, 79. 
τῶν μωνύχων μηδὲν ἔχειν ἀσ- 

τραγάλους 1, 218. 
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μωραίνειν V, 191. 
μωρία V, 121. S. 
μωρὸς V, 190. 
μωρῶς V, 121. 

UN. 

Νάβλα IV, 61. 
νάκος VII, 68. 
γνἀκοτί νον VII, 98. 
ναπκότιλτος VII, 98. 

νακοτιλτοῦντες, VIL, 28. 
ναοφύλακες X, 134. 
γἅάπαι I, 291. V, 14. 35. 
νῶὥπυ VI, 66. 

Κύπριον VI, 67. 
νάρδον Αἰγύπτιον "VL 104. 

μέλαν, VI, 104. Ἐ. 
ναρϑηκοφόροι X11. 
νάρϑηξ X, 177. 

ψαθανὸς X, 177. 
νάρκη VI, 51. 
vcoxicoog L 299. VI, 100. 

107. 
vacrol VI, 72. 78. 
veczoxomoc VI, 75. 

ναστοφαγεῖν VI, 75. 
ναστοφάγος Vl, 75. 
ναυαγεῖν 1, 114. 
ναυαγία 1, 114. 
ναυάγιον (ό τελώνης) ΙΧ, 92. 
ναυαρχία!ϊ, 119. 
vevagylg I, 119. 
ναύαρχοι I, 119. 
ναύαρχος L, 96. 
ναυβάται IL 95. 
ναυβάτην φορτηγὸν VII, 151. 
ναύκληροι (of δήμαρχοι) VILL, 

108. 
ναύκληρος (ὅ δεσπότης τῆς οἰ- 

κίας) L, 75. X, 20. 
ναυκραρίαξ ἑκάστη : παρεῖχε ἡ ΤῊ 

ναῦν ἀφ᾽ ἧς ὠνόμασται 
108. 
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ναυκράριοι of δῆμοι VIII, 108. 
ναυκρατίτης στέφανος VI, 107. 
ναῦλον (τὸ ἐνοίκιον) L, 76. Χ, 

ναυλοχεῖν I, 100. 122. 
ναυλόχιον. IX, 28. 
ναύλοχοι 0, 0ppot LI, 100. 
ναύμαχα δύρατα Ἶ, 137. . 
ναυμαχεῖν I, 194. 
ναυμαχῆσαιν!, 194. 
ναυμαχία, Ι,. 119. 

(ἡ παιδιοὴ VII, 206. 
πρὸς ναυμαχίαν ἀντικαϑεστή- 

κέναι 1 122. 
τὴν ναῦν ἀνακρούσασϑαι 1, 

126. 5, 
ἀνελκύσαι I, 104, S. 
ἀνοῖξαι v ὑπὸ τὴν ἐμβο- 
λὴν I, 124. pl. 

éniláca: I, 123. S. 
κουφίσαι 1, 99. S. 
6716690: T, 103. 104. 

122. S 

ναυπηγία VIL 111. 
ναυπηγοὶ Ll 84. VII, 111. 
ναῦς I, 82. 83. S. 94. 

ἀδδηφάγος L,. 121. 
ἀνειλκυσμένη ὙΠ, 191. E. 
βαπτίσαι 1, 124. 8. 
᾿δελφινοφόρος I, 85. 
ἐξώκειλεν 1, 104. 8. 
ϑεωρὶς II, 55. 

ναυσιπέρατοι ποταμοὶ III, 108. 
ναυσίποροι ποταμοὶ IL, 103. 
ναῦς ἱππαγωγὸς 1, 83. E. 

κοίλη 1, 92. 118. 

τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔταξαν II, 
46. 5. 

ναῦς μονήρης L 82. E 

μυριοφόρος I, 82. S. 
of he ναῦς αροδόνεξες VIII, 

9. 
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ἐπὶ τοῦ ὕναυστάϑμου στήσασϑαι 
τὴν ναῦν 1, 104. 

ναῦται VII, 139. 190. 
ἀκρατεῖς τῶν κωπῶν ἦσαν 

Ι, 116. 
ot ix τῆς Παράλου καὶ 

ο΄ Σαλαμινίας VIII, 
116. 

ναύτης 1, 96. ΥἹ, 198. 
ναυτίδες. γυναῖκες VIII, 190. 
ναυτικὰ δανείσματα IL, 84. 
ναυτικὰς ἐκδόσεις Puiltiy 

ΠῚ, 115. 
ναυτικὰ σχεύη X, 18. 184. 
ναυτικὴ συγγραφὴ VIII, 140. 
ναυτικὸν (δάνεισμα) VIII, 141. 

S. 

ὄρχημα IV, 101. 
πλῆϑος ΙΧ, 84. 
ὑπηρέσιον Χ, 40. 

ναυτικῶν ἐρειπίων *; 10. 
ναυτίλεσϑαι I, 98. 
vavziliot μακραὶ 1, 98. 
οὗ ναυτοδίκαι VIII, 126. 
ναύτρειαι VII, 139. 
ναυτῶν ἄρχων I, 98. 
vavgvAaE VII, 189. 

συναγωγὴ IX, 143. 
ἕνη καὶ νέα 1, 63. 
νέα γυνὴ Hl, 18. 
γεάζειν 1, 999. II, 90. 
viitoiois I, 291. 
νέα ἰσχὰς 1, 949. 

κωμῳδία IV, 143. 
νεανίαι 1l, 90. 
νεανίας IL, 11. 
νεανιεύεσϑει IL, 90. 

. τὸ τολμᾶν II, 90. 
ψεανίευμα VI, 181. 
νεανιεύματα III, 191. 
νεανιευόμενοι Il, 20. 
γεανιεύσασϑαι MI, 191. 
ψνεανίζειν IV, 180. 
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vsavixol δυνάμεις 1, 155. 
νεανικοὶ ποταμοὶ II, 103. 

νεανικὸς ΠῚ, 190. 
νεᾶνις ἀκμάζουσα IL, 18. 
νεανισχεύεσϑαι IL, 90. 
νεανίσκος 1L, 11. 

ὃ ἄγροικος IV, 146. 
147. 

ἁπαλὸς Υ,186.146. 
147. 

εἰκονικὸς ΤΥ, 146. 
148. 

ἐπίσειστος IV, 146. 
147. 

ἡλικία τετάρτη ΤΙ, 4. 
ὁ γυμναστικὸς IV, 146. 

καλὸς IV, 147. 
mo yygnozocIV, 146. 

E 

πάρουλος IV, 188. 
186. 

πάρωχρος IV, 186. 
137. 

πιναρὸς IV, 186. E. 

δεύτερος IV, 135. 
οὖλος IV, 146. 147. 
Σικανὸς IV, 146. 

148. 
Me: IV, 146. 
ὠχρὸς IV, 185. 137. 

véa£ II, 11. e 
vía ssi IX, 18..26. 
νεαπολίτης ΙΧ, 96. 
νεαρὰ σκυμνία V, 16. 

φύλλα 595. 
νεαρὸν πρόσωπον IV, 141. 
νεαροῦ τοῦ ὅδανο,, ἐπιχέων 

xard λέβητος X, 46. 
vía σκυμνία V, 16, 
νεβρίδες IV, 117. 
γεβοὶς IV, 118. V, 16. 
v£pool V, 15. 
vifooc V, ΤΊ. 
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^ ψεβροῦ κῶλα IV, 75. 
χρῶμα V, 76. 

νέγλα VL, 87. 
ψεήλατα VI, 77. 
νειαίρη 11, 209. 
νεῖμα 1V, 176, 

πυρὰ τὰ ἀγάλματα 1, 15. 
νείμασϑαι VIII, 138. 
νεῖν 1, 97. VII, 30. 138. 

τὸ νήϑειν λέγουσιν "Arn. 
xoi VII, 89. ᾿ 

ἐξ ὑπτίας VII, 138. 
νειὸς I, 2206. 

τοὺς νεχροὺς ὑποσπόνδους 
ἀποδοῦναι 1, 166. 

νεκροφύροι VII, 195. 
νεκρῶν προϑέσεις VIII, 65. 
νεκύσια IL, 109. 
νέμειν I, 250. III, 67. VII, 

jr VIII, 35. προστάτην 
νέμησις οὐσίας VIII, 135. 
νεμηταὶ VII, 135. 
τὰ νεμόμενα εἰς ϑεῶν τιμὰς 

τῷ πλήϑει χρήματα VIII, 
118. 

νεμόμενος κλήρους VIIL, 186. 
γέννος HII, 16. 22. 
τὰ νενομισμένα VIIL, 46. 
νενομοϑέτηται V, 166. Ὁ 
οἵ νενούφισβῥῥνδε τι τῶν δη- 

μοσίων VIII, 47. 
νεοβλαστὲς δένδρον I, 231. 
νεόγαμος 11, 18. IIT, 47. 48. 
νεογενὲς βρέφος II, 8. 

δένδρον I, 211. 
νεογενῆ σχυμνία V, 16. 
νεογιλαῖον βρέφος IL, 8. 
γεογιλὲς βρέφος IL 8. . 
νεογνὰ σχυμνία V, 16. 
νεογνὸν βρέφος 1, 8. 
νεόγονον βρέφος Il, 8. 
νεογύνης Π|, 48. 
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νεύχτιστος πόλις IX, 18. 
νεολαία Il, 11. 
véov δένδρον I, 231. 

ὑπεργάξεσϑαι L 222. 
ὑπὸ νεοπλυνεῖ ἐσϑῆτι προσι- 

ἕέναι ϑεοῖς 1, 25. 
νεοποίητος πόλις IX, 18. 
νεοποιοῦντες L, 991, 
νεοπολῖται III, 56. 
νεοπολίτης IX, 26. 
νέος ἐν ἀκμῇ ὧν 11, 10. 

κυνηγέτης V, 18. 
τὴν νεότητα λυμαίνων κόλαξ 

VI, 123. 
προπεπωκὼς VI, 

127. 
τῆς νεότητος λυμεὼν κόλαξ 

VI, 127. 
γέου ἔτους 1, 59. 
γεοῦν I, 222. 
vto)vzec L, 221. 
γεουργοὶ 1, 84. 
vtovgyóc πόλις IX, 18. 
ὑπὸ νεουργῷ στολῇ προσιέναι 
Θεοῖς I, 25 

τοὺς νέους νόμους οἵ δοκιμά-- 
ἕοντες VIII, 101. 

νεοφυὲς dlvágay I, 231. 
νεόφυτον δένδρον 1, 281. 
νεύειν II, 50. 
νεῦμα ὑπέρυϑρον IV, 194. 
νεῦρα lI, 204. 234. 

ἔχειν Il, 234. 

21. 

νευραὶ Π, 234. IV, 62.. 
νεῦρα πραγμάτων I 234. 

νευρὰ τόξου 1, 137. 
νευρίδες VIL, 45. 
νεύρινα ΥἹΙ, 208. 
νευρὶς Χ, 4178... 
νευρομῆτραι II, 186. 
νευροραφικὸς VII, 164. 
νευροράφος VII, 154. 
νευροραφών VIL, 81. 
νευροστάται VII, ,154. 
"ew χιτὼν ὀφϑαλμοῦ II, 

NC IV, 95. ,118.. 
νευστάζειν ὀφρύσι Hi, 50. 
νεύων κάτω ἵππος 1, 197. 
νεφέλαι X, 171. 
νεφεληγερέτης Ζεὺς 1, 94. 
νεφέλια ὀνύχων IL, 146. 
τῶν νεφελῶν ἐγγυτάτω IX, 20, 

ὀλίγου ψαύουσα πό- 
λις ΓΧ, 90. 

νέφη IV, 159. 
ὑπὲρ τὰ νέφη ἀνατετακὼς τὰς 

ὑφρῦς Il, 49. 
ὥσπερ φέρος ad τῇ πό- 

λει ΙΧ, 459. S 
νέρος ὁπόταν δκιλράμῃ τὸν 

ϑεὸν IX, 198. 
νεφρίτης Puis pis IL, 179. 
νεφρῖτις IL, 166. IV, 187. 

vococ Il, 220. 
νεφροὶ Il, 166. 220. 
νεφρῶν ϑέσις IL 220. 
νεφώδης e ἀὴρ I, 113. 
ὑπὸ νεφών ἀϑέατος. ἦν ὁ οὐ- 

ρανὸς 1, 118. 
νεὼ IX, 40. 

, τοῦ "- ἐγκαϑῖσαι ἄγαλμα 1, 
11. 
ER L, 14. 
TOU νεὼ τὸν πύσμον συγχέαι 
L 12. S. 
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νεωλκημένη ναῦς VIL, 191. 
νεωλκῆσαι L 104. 
v&oÀxol VII, 190. 
νεωλκοῦ σκεύη X, 148. 
νεωλκῶν ξύλα VII, 190. 
γεὼν τῷ ἀγάλματι περιεργά- 

σασϑαι], 11. 
viov γυναικῶν κωμικὰ πρόσ- 

cra IV, 151. 
viov ἐγεῖραι I, 11. S. 
γεῶν ἐπιβάται ἘΠ, 93. 
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144. [ 
ὀφρὺς ll, 49. 
τὰς ὀφρῦς αἴρων IL, 49. 
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᾿ἐπῃρμένος 1V, 149. 
ἡμερώτατος IV, 148. 

ὀφρύσιν ἀπογεισσῶσαι Ii, 49. 
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9297 0.0 
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ὀψωνεῖν Vl, 37. 88. 
ὀψωνίας VI, 98. 
ὀψωνῶν III, 126. 
ὀψωνιασμὸς Vl, 88. 
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παγγενῆ Vl, 168. ᾿ 
παγετὸς V, 111. 
παγετῶδες χωρίον V, 109. 
παγῆναι 1, 235. ᾿ 

παγίδες X, 171. 
πάγιον V, 151. VI, 116. 
παγίως οἶδα V, 152. 
πάγκακος Vl, 162. 
παγκάχως Vl, 162. — 
παγκάλη III, 71. VI, 162. 
πάγκαλον VÀ, 162. .- 
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ἡ παρὰ τῶν παιδικῶν εὔνοια 

ΙΧ, 198. 
φιδῶν II, 9. 

δεκαετὲς 1, 54. 
ἐπίβιον ΠῚ, 108. 
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παλαιστὴς ΤΙ, 149. 
(τὸ μέτρον) II, 157. 
συλλαχῶὼν Il, 149. 

pl. 
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παλιλλογῆσαι Y, 190. 
παλίμβολον IIT, 181. 
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πανϑοινίαν 1, 84. S. 
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τρίχες αἴ πρὸς τῷ κά- 

τῶ χείλει 1, 80. 
. φγαραβαίνων συνθήκας VI, 

153. 
παραβάλλειν, 180. 

χόρτον 1, 909. 
παραβάλλεσϑαι III, 185. 
παραβάσεως πκωμιχῆς  Émrà 

μέρη IV, 112. 
συνθηκῶν δίκη VIII, 

81 
παράβασις IV, 111. 119, 
παραβεβλημένος III, 184. 
παραβεβλημένως MI, 136. 
παραβῆναι τέτταρα IV, 105. 
παραβλαστήματα VII, A45. 
παράβλεμμα IL, 66. 
παραβλέπειν If, 56. 
παραβλὼψ IL, 51. 
παραβολαὶ IV, 33. 
παραβολὴ πράγματος ὟἹ,176. 
παραβόλιον ΥΗΙ, 63. 
παράβολον VIII, 68. 
παραβοᾶν II, 126. 
παραβοῶν γέρων II, 16. 
παράβυστονί ἐκιθνήρι οὐ, 

121. 
μείζων VIIL, 121. 
em VIII, 121. 

παράβυστος (κλίνη). lil, 43. 
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saei: IV, 95. . - 
-. οἷος ᾿ῥήτωρ IV, 21. 

παραγγείλαντος βασιλέως VIII, 
128." 

καρεγγείλας εἰς ἄνδρας ἐκ μει- 
- gaxíov Il, 10. 
παραγεγηρακὼς IL, 16. 
παράγειν. IV, 49, IX, 188. 

Hd τὸ πνεῦμα IV, 69. 
παραγενήσομαι L^ 155. S. 
παράγεσϑαι VIIL, 14. 

παραγηρᾶν 1h21... .. 
᾿παᾳραγκαλίσασϑαι II, 189. 
παραγράφειν γραφείῳ IV, 18. 
παραγραφὴ VIII, 54. 57. 58. 
Tij παραγραφίδι ᾿παρογράφειν 

IV, 18. 
παραγραφὶς Χ, δ9. : 
"LORD παρὰ Pin 

ταῖς VIII 
παραγωγὴ iv, ̂S IX, 132... 

(OopyiboP) IV, 97. 
pi ἀρὰν IX, 80. 
παραδεδειπνῆσϑαι VI, 101. 
παράδειγμα VI, 179. 
παραδείγματα IV, 83. 
παραδειπνεῖν III, 111. 
παράδεισοι 1, 928. VII, 140. 

IX, 8. 

βαρβαρικὸν εἴνημδο. 
χοῦν ὄνομα ΙΧ, 
18. 

εὔκαρποι , 998. 
παραδηλῶσαι IV, 98. 
παραϑειλώδοεν IV; 33. 
παράδρομα V, 85. 
ov παραδώσω ἐλάττω τὴν πα- 

τρίδα VIII, 106. 
πἀφαϑαλαττίδιος πόλις IX, 17. 
παραϑέων κυνηγέτης V, 85. 
παράϑρανος Ι, 88. 
παραϑραύσματα IX, 126. 
παραιβάτης 1, 141. 

INDEX. GRAECUS. 

παραινεῖν ἀνέδην VL, 175. 
παραινέσαι IV, 27. 
παραιρεῖσϑαι VII, 64. 
παραιρήματα VIL, 64. 
παραιτήσασϑαι v 104. . 

φοραί Υ, 104.. 
τιμωρίας VI, 177. 

0v παραιτήσομαι V, 112. 
παρακαλεῖν lll, 68. 
παρακαλέσαι 1, 168. 
παρακαλύπτρα IV, 116.. 
παρακαλύψασϑαι VI, 209. .- 
παρακαταβαλεῖν οὐσίας τὸ δέ- 

κατον ΠῚ, 82. — 
τὸ. ̓ παρακαταβαλλόμενον ἐπὶ 
. τῶν ἐφέσεων VIII, 63. 
παρακαταβάλλων. τὰ ὦτα λα- 

79g. V, 71. 
παραχαταβολῇ; VIII, 31. 82. 

87. 89. . 
παρακαταϑήκην ἀποστερῆσαι 
ΟΣ 184, «“. 
παρακαταϑήκης δίκη VIII, 81. 
παρακατοικοῦντες Vl, 118. - 
παρακατῳκισμένοι" VL, 118. 
παρακεκινηκὼς ὑφ᾽ ἡλικίας TL, 

16. 
παρακεκινημένος στρατηγὸς T, 

179.. 
παρακελευστικὸν φώνημα σάλ- 

πιγγος ΤΥ, 86. 
παράκ δας I, 191. 
παρακεχαφαγμένον ἀργύριον 

ΠῚ, 86. 
παρὰ τῇ κιγκλίδι ξῶν IV, 87. 
παρακινδυνεύειν III, 185. 
παρακινδυνευτικὸς ΠῚ, 184.. 
παρακινδυνευτικῶς III, 186. 
παρακινδυνεύων ἐπὶ κέρδους 

ἐλπίδι Ill, 115. 
yocant μεγά- 

ες .Aorg III, 115. 

| 



INDEX GRAECUS, 

παρακινῶν τὴν πολιτείαν IV, 
86. . 

παρακλείδιον X, 24. 
παραπλεῖσαι X, 95. 
παρακλίτης VI, 12. 
σπαρακνημίδια (ὅπλα ἵππων) 

1, 140. 
παρακνήμιον II, 190. 
παράκολλος χαμεύνη Χ, 86, 
παράχομον Il, 88. 
παρακορείτω παῖς ΥἹ, 94. 
παρακολουϑεῖν ΠΠ, 68. 
παρακολουϑῶν III, 69. 
παρακούειν II, 81. 
παρακρούεσϑαι IV , 48. IX, 

133. 
παρακροῦσαι οἷος ῥήτωρ IV, 

21. 
παράκρουσις IV, 50. IX, 134. 
παραχρουσισχοίνικος IV, 169. 
παρακρουστικὸς δήτωρῖν,,91. 
παρακρουστικῶς IV, 61. 
παράκυπλα X, 58. 
παράκυκλοι » 53. 
παραλαμβάνειν τὰ τέλη IX, δ8. 
ὃ παραλαμβάνων τοὺς ἀνῃρη- 

μένους VIII, 71. 
παραλέγεσϑαν Vit, 165. 
παραλελέχϑαι τὰς τρίχας 1, 35. 
παράλευκον χρῶμα IV, 134. 
παράληψις ξύλου IV, 105. 
Ππαραλία (φυλὴ) VIII, 109. 
παράλιος πόλις IX, 17. 
παραλῖται VIII, 116. 
παράλλαξις ποδῶν εἰς τὸ ἔσω 

Υ, 70. 
παραλλάττειν II, 21. 
Mice vp ἡλικίας IL 

ἐκ 9:09 ἀνὴρ 1, 
15. 

ἐπὶ ποιήμασι IV, 

Pollux Fol, III. 
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παράλληλαι IV, 161. 
παραλογίζεσθαι TX, 133. 
παραλογίσασϑαι II, 119. 
παραλογισμὸς ΙΧ, 182. 
παραλογιστικὸς IX, 135. 
παραλογιστικῶς. ΙΧ, 135. 

παράλογος πολὺς ll, 119. 
οἵ πάραλοι͵ VIII, 116. 
πάραλος πόλις IX, 17. 
ἐκ τῆς παράλου m VIII, 

116. 

παραλουργὲς VII, 53. 
παραλουργὶς VII, 56. 
παραλοῦταν VII, 168. 

παραλοφία II, 135. 
παραμαρτυρία VIII, 57. 
τὸ παραμένον V, 102. 
τοῦ παραμένοντος τὸ ῥαδίως 

ἀπαλειφόμενον προκρίνει V, 
102. 

παράμεσος δάκτυλος Il, 145, 
παραμετρεῖν IV, 166. 
παραμήρια. II, 187. 188. 

παραμηριαῖα II, 187. 
παραμηρίδια IL, 187. 

(ὅπλα ἵππων) I, 

παραμυϑεῖσϑαν III, 100. 
παραμυϑητιποὶ aie ΠῚ, 100. 
παραμυϑία 1Π|, 100. 
παραμύϑιον πῇ » 100. 
παραμυϑούμενος τὴν τοῦ πλοῦ 

δυσχερίαν τελώνης ΙΧ, 88. 
παρανεῖν VII, 138. 
παρανέοντες Vit, 138. 
παρανήχεσθαν VIL, 138. 
παρανϑεῖν II, 21. 
παρανοεῖν II, 229. 
παράνοια IT, 298. 
παρανοίας δίκη VIIL, 89. 
παρανομεῖν VIII, 7. 14. 
παρανόμημα VI, 180. 
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παρανομία IV , 38. 
παράνομος VIII, 9$ 

demdimdé 
12. 

wópog VIII, 44. 
ῥήτωρ IV , 35. 

παρανομῶν VI, 158. 
τὰς τῶν παρανόμων γραφὰς 

εἰσάγειν VI, 87. 
παρανόμων inks VIII, 49. 

δίκη VMHI, $7. 
154. 

παρανόμως VIL, 7. 13. 
παρανοῶν γέρων 1L, 16. 

παράνυμφος HI, 40. 
παραξόνια X , 53. 
παραξύνιον.ἱ, 145. 
παραπείϑεσϑαι VII, 14. 
παραπέμποντος ἀνέμου Ι, 106. 
παραπέμψαι τὴν νύκτα ἔς τε 

πρὸς ἥλιον VI, 109. 
παραπεπλεγμένη TAM II, 35. 
παραπεπλῆχϑαι Vs 124. 
παραπετάσασϑαι VI, 209. 
παραπέτασμα 1V , 199. 195. 

Basióv X, 182. 
E. 

VII, 

παραπετάσματα VII, 208. X, 
32. 

ὑπὸ παραπετάσματι VI, 209. 
παραπήξασϑαι χάρακα ταῖς dg- 

πέλοις l, 224. 
παραπήχιον H, 142. VIL, 65. 
«αράπηχυ V, 420. 

Vio λευχὸν IV, 118. 
παραπίπτων IH, 69. 
παραπιστικὸς ῥήτωρ IV , 21. 
παραπλεῖν ἐν χρῷ τῆς γῆς I, 

113. 
παραπλέκειν τὰς τρίχας. I, 35. 
"t II, 167. 

ὑὕπαων 
140. 

ὑπλα) 

INDEX GRAECUS. 

παραπλὴξ V, 190.. 
παραπληξία V, 191. 
παραπλήσιος IX , 180. 
παραπλησίως IX , 131. 
παραποδίζεσϑαι IX , 134. 
παραποδισϑῶμεν 1L, 194. 
παραπύμπεια Χ, 199. 
παραπόρφυρος VII, 46. 

στρωμνὴ X, 49. 
agemorafelas γραφὴ VIII, 

40. 
δίκη VI, 154. 

VIII, 137. 
παραπρεσβεῦσαι VIII, 137. 
παραπρεσβεύσασϑαι VII, 137. 
παράπυξος «κλίνη VII, 159. 

X, 84. 
παραριϑμεῖν IV., 169. 
παραῤῥηγνὺς τὰς γνάϑους 

VIII, 77. 
iioc M τι τῆς φάλαγγος, 

166. | 
napa pti AC 18. 
παράσειροι ἵπποι I, 141. 

of πλευραὶ i, 182. 
Mcrweensemmms ἀργύριον 

HI, 86. 
παρασημαίνεσϑαι τῶν ἀφυστε- 

ρούντων ὀνόματα VII, 118. 
παρασημεῖα X, 24. 
παρασημηνάμενος VIH, 97. 
παράσημον ἀργύριον ΠῚ, 86. 
παράσημος ῥήτωρ IV , 86. 
παρασιτεῖν {Π|, 111. VI, 34. 

ἐπὶ ἀολαχρῶν γί, 35. 
ἐπὶ λιχνείᾳ. VI, 35. 

παρασίτιον VI, 35. 
παράσιτοι IV, 119. 
παράσιτος IV, 146. 148. VI, 

35. 123. 
ἀσύμβολος 

128. Ε, 
πέλας IV, 148. 

VI, 



INDEX GRAECUS, 

"genügórsgog IV, 
148. pl. 

τῷ , ragacízo χατέαχται τὰ. 
ὦτα ἵν, 148. 

παρασκεπάσματα VII, 908. 
παρασχευασᾶμενος VI, 189. 
παρασκήνια IV, 123. 
παρασκήνιον IV, 109. 
παρασπάσαι 1, 166. — 
παρασπονδεῖν VI, 30. 
παράσπονδος VI, 30. 
Eu I, 76. VII, 122. 

o 

παράστασις VII, 37. 89. 127. 
παραστάται, πόροι OL κατά. 

,7οντες τὸ σπέρμα II, 174. 
τὸν παραστάτην Q ἂν στοιχῶ 
οὐ ? καταλείψω VIIL, 105. 

παραστάτης 1, 127. 
τὸ ὀστοῦν II, 202. 

παραστήσασϑαι I, 169. IX, 
141. 

κάμαχα I, 994. 
εἰς κρίσιν ὙΠ], 

89. 
παραστίξειν VIII, 115. 
παραστορῶ σε IX, 154. 
παρασυγγραφὴ VIII, 140. 
παράσυρα ἈΠ. 407... 

παρασῦραι οἷος ϑήτωρ IV, 91. 
παρασύρεσϑαι Ι, 114. 
παρασύροντος doi πλεῖν 1, 

111, 
παρασύρωνΎΥΙ, 147. 
παρασφαγὶς II, 133. 
παρασχεῖν ih. ϑήτωρ IV, 91. 
'παρᾶσχ rg in ispors- 

λεῖς IV, 
Kon rim vii 160. 
παρατεϑραυσμένον IV , 179. 

ἔϑραυσται τὰς πλευρὰς 
VIII, 79 ἘΣ 
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παρατεῖναι τὸν χρόνον τῆς πο- 
λιορκίας!, 167. 

παρατετυπωμένον ἀργύριον 
HI, 86. 

παρατίλλεσϑαι VIL, 165. 
παρατίλτρια VII, 165. 
παρατρέπειν IV, 49. IX, 133. 
παρατρέπεσϑαι VIII, 14. 
magargémovrog τοῦ ῥοῦ πλεῖν 

, 111. 
παρατρέπων τὴν πολιτείαν IV, 

36. 
παρατρέφεσϑαι ΠΙ, 111. VI, 

32. 
παρατρεφόμενος ἀγαπητῶς III, 

1 1 4: 
παράτρητοι αὐλοὶ IV, 81. 
παρατροπὴ IV, 50. IX, 133. 
παρατρύχια I, 147. 
stügoswituG a: τὴν σφαγίδα 

VIII, 27. 
ἐκ τοῦ παρὰάχνχόντος λέγων, 

142 
παραυλεῖν IV, 67. 
παραφέρειν IV, 88. 

τὸ πνεῦμα IV, 69. 
παραφέροντες τὸν τράχηλον 

ἵπποι I, 219. 
singanpédovudg τοῦ ῥοῦ πλεῖν 

I, 111. 
παραφέρων ἄνεμος I, 110. 

δήτωρ VI, 147. 
παραφϑεγχτήρια II, 118. 
παραφορὰ IV, 97. IX, 133. 
ὡς παράφορον εἶναι τὴν φω- 
νὴν!, 15. 

παράφορος συμπότης VI, 29. 
ὡς παραφόρους εἶναι IL, 15. 

5, 
παραφράξαι τὰ ἱερὰ VIII, 141. 
παραφρονεῖν (ὑπὸ γήρως) lI, 

21. 
παραφρονῶν γέρων II, 16. Qao? Vo 
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o παραφυλάττων τῆς πλεψύ- 
ὅρας τὴν ἰσύτητα VIII, 113. 

παραφύσεις τῶν δένδρων VII, 
175. 

παραχορήγημα IV, 110. 
ἐκ τοῦ παραχρῆμα λέγων VI, 

142. 
παράχρωμος IV, 139. 
᾿ς NE τοῦ xÀ5oov VIII, 

145. 
Aiii ϑεραπαινίδιον 
IV , 151. 153. 

παρωψυχὴ II, 227. III, 100. 
παρδάλεις χωϊδουδν ἴδαις καὶ 

νάπαις V, 14. 
παρδάλεως φωνὴ V, 88. 

παρδαλῆ V, 16. X, 171. 
ὑφασμένη 1v, 118. 

παρδαληφύρον δέρος VII, 70. 
τὴν πάρδαλιν λαμβάνουσι φάρ- 

μακον ἀχόνιτον παραμίξαν- 
τες etc. V , 82. 

πάρδαλις ἔχει σῶμα στιμτὸν V, 
88. 

εὐπαλὲς V, 83. 
E. 

παρέβαλον I, 180. S. 
παρεγγεγραμμένος III, 55. 
oí Peraqeysn δοκοῦντες 
VIII, 64. 

παρεγγενὴς πόλις IX , 21. 
xs (ion c IH , 55. VIII, 

18. 
παρεγγραφῆναι III, 57. 
παρεγγυῆσαι Ι, 163. 
παρεγγυῶν τὸ σῶμα ὥσπερ 

κώπαις τισὶ V , 71. 
παρεγκεφαλὶς H, 42. A 
παρεγκεκραμένον ἀργύριον III, 

86. 
παρεδίδοσαν τῷ ἄρχοντι VIII, 

101. 
παρέδοσαν σφᾶς αὐτοὺς], 168. 

INDEX GRAECUS. 

πάρεδροι VIII, 01. 92. 100. 
101. /3^; 

παρειαὶ IL, 87. 
ἀνϑοῦδυι II, 87. E. 

παρειαῖς δόδον φυτεύει, 102. 
παρειὰ τῆς πρώρας Ι, 89. 
τὰς ΠΩ ἀμπεπαρμένας 

ἔχων IV 8. 

epa IV, 143. 
᾿ πελιδνηὴ IV, 141. 

ὁ παρειληφὼς τὴν ψηφονΎΠ|, 
8. 

παρεισπράττων τελώνης ἸΧ, 
,32. 

οὐ “παρεκρούδϑην VIII, 150. 
τοῦ παθελϑόντος ἔτους I, 56. 
toig παρελϑούσαις ὥραις I, 

57. 
τῇ παρελϑούσῃ ἡμέρᾳ I, 65. 
παρέλκων ϑήτωρ VI ; 447. 
παρεμβολὴ ΙΧ, 6. 
παρεμπεπολημένος III, 56. 
παρενδείκνυται πολυπραγμοσύ. 

νην IV , 145. 
φπαρενδείξασθαι IV, 98. 113. 
παρενευναῖον ἱμάτιον X, 193. 
παρενϑήκαν, 99. ; 
παρενϑήκη ὄψου VI, 56. 
παρεξειρεσία I, 92. 
παρεξειρεσίαν ᾿ἀναῤῥῆξαι I, 

124. 
παρεοικέναι ΙΧ, 181. 
σπαρεοιχότως ΙΧ, 131. 
παρεοικὼς IX, 180. 
παρεπιδείξασϑαι IV, 98. 
παρεσχευασμένα VI, 141.. 
παρέσομαι V , 155. 
παρέστησε τοῖς δικάζουσιν ὃ 

κατηγορῶν VII, 68. 
παρεσύραντο λείαν I, 162. 
παάρευνασϑεὶς V, 41. 
παρεφέροντο ix sisi κωπῶν ct 

χεῖρες I, 116. 



INDEX GRAECUS. 

παρεχόμενος τὸν γέλωτα συμ- 
βολὰς κόλαξ VI, 153. 

br o^ ont ἡσυχῇ τρίχες IV, 

ens Il, 55. 
παρεωρᾶσθϑαι Il, 55. 
παρηβᾶν 1, 21. 
παρηβηκυῖα γυνὴ Π, 18. 
παρηβηκὼς II, 10. 
παρηγορεῖν it, 100. 
παρηγορεῖσϑαι III, 100. 
παρηγορητικοὶ χόγῶ ΠῚ, 100. 
παρηγορία III, 100. 
παρηγορικοὶ λόγοι ILE, 100. 
ΤΣ ἵππων) 1 140. 

via ἕκατέρωϑεν 71 IX, 

XM τινι ἔργῳ ἢ ἀν- 
ϑρώπῳ I, 65. 

παρήμερον. I, 65. 
za gn voie 1L, 10. 
τὰ παρηνομημένα. VIII, 18. 
ὃς οὐ νιν οὐδεὶς ἦν ΙΧ, 
144, 8 

οὐ Poche VHI, 150. 
παρῃηωρῆσϑαι ἄρθρον IV, 187. 

τὰ μέλη π᾿, 21. 
παρηωρίαι I, 141. 
παρήωροι feros I, 141. 
παρϑενεύεσϑαι I If, 37. 
παρϑένια IV, 53. 
παρϑενίας Il, 81. 
τἧς παρθενίας ἀφελέσϑαι ΠῚ, 

παρϑένιοι αὐλοὶ IV, 81. 
παρϑενιχὴ ζώνη VIE, 68. 
παρϑενὶς VI , 106. 
παρϑένοι ἐκπετήσιμοι πρὸς 

ἄνδρας II, 18. 
lovam 7 127. 
ἀνε κκουσως Π 18. 
(νόμισμα) IX, 78. 
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visis εὐφημοῦσαν 
127. 

παρϑένος, Perle: 173. 
ἡ κούριμος IV, 138. 

140. 
do aia γάμου Il, 17. 

παρϑένου ἀνάσυρμα II, 91. 
. φαρϑενὼν ΠῚ, 87. 

παρϑένων παιδιὰ IX, 195. 
127. 

χιτωνίσκος VII, 55. 
παριαμβίδες IV, 66. 83. 
παρίαμβος IV, $9. 
παριεὶς τὸν καϊρὸν 1, 43. 

τοὺς καιροὺς στρατη- 
yos 1, 179. 

πάριπποι κύνες V, 40. 41. 
παρίσϑμια I1, 98. 201. IV, 

185. 900. 
παριστάναι ποππυσμῷ I, 210. 
παρύδιος τοῖχος VIL, 121. 
πάφοδος IV, 53. 196. 

ἀριστερὰ IV, 128. 

δεξιὰ IV, 126. 
(vedi) I, 88. 
χοροῦ IV; 108. 

παροιδαίνειν τὰ ἡ παρίσθμια IV, 
185. 

πάροικοι IX , 87. 
παροικοῦντες Vl, 118. IX, 

87. 
παροιμία IX, 61. 74. 98. 

100. X, 80. 
sipémidtipiós λέγουσν UL, 

151. 
παροιμιώδης λόγος IX , 95. 

IAPOIMIAI. 

Ayu0dy ἀγαϑίδες VII, 31. 
"Alxlvov ἀπόλογος 1], 118. VI, 

120. pl. 
ἕν “ἀλκυονίσιν ἡμέραις L, 106. 
"Aodfiog αὐλὸς Vl, 120. 
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τὰν ἀρετὰν xal τὰν σοφίαν 
νικᾶντι χελῶναι IX , 74. 

βέμβιξ III, 112. 
βοὺς ἐπὶ γλῴασῃ βέβηκε TX, 

61. 
γεωμετρεῖ περὶ τὸ ἐπισχύνιον 

02. pl. 
διπλῇ μαχαίρᾳ κείρεσϑαι II, 

82. 
(οὐδεὶς) δυσώνης (χηρστὸν 
«ὀψωνεῖ πρέας) ΜΙ, 126. 

τὸ ἐκ Ζωδώνης goléitoy VI, 
120. 

ὁ δ᾽ ἐξυφαίνεϑ᾽ ἱστοὺς, ὃ δὲ 
διάξεται VIL, 33. 

Εὔριπος VI, 121. 
ἥλῳ τὸν Mio); παττάλῳ τὸν 

πάτταλον IX , 190. 
Ἡρακλῆς ᾿Μήλων I;084. 
Θετταλικὴ ἔνϑεσις VI, 48. 

Θρᾳκία πρύποσις VL 95. 
τῆς ᾿Ιλιάδος μακρότερα λαλῶν 

δ 120. 
ἰχϑύων ἀφωνότερος Vl, 148. 
κάβαισος Vi, 43. 
καϑεύδειν ἐπ᾽ ἀμφότερα τὰ 

ὦτα 1|, 84. 
Καρικὴ "Μοῦσα IV, 76. 
Καρπάϑιος τὸ λαγωὸν Υ  υᾶ. 
κινήσω τὸν ἀφ᾽ ἱερᾶς ' VII, 

206. Vid. IX, 98. 
ὑπὲρ τὰς κορώνας βεβιωκὼς 

II, 16. pl. 
κυμινοπρίστης IIl, 119. 115. 
“Μύκου δεκὰς VIII, 121. 
ὑπὸ μάλης φέρεσϑαι 1l, 139. 
μασχάλην αἴρειν VI, 96. 
μῆλα τῶν “Εσπερίδων VI, 47. 
Μεγαρεῖς EX, 29... 
νηφάλια ϑύειν VI, 26. 
οἴνου παρόντος ἔξος ἠράσϑη 

πιεῖν ΥἹ, 66. 
ὀξυϑυμίων ἀτιμότεροςν, 168. 

INDEX GRAECUS. 

ὄψ᾽ ἦλϑες; ἀλλ᾽ 
Ἶεσο VIT, 133. 

πάντ᾽ 0xiQ IX , 100. 
τὸν Iuoeila- μὴ κεναγγίαν 

ἄγειν, VI, 3l. 
πηδᾶν ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα MI, 

151. 
ἐν πίϑῳ τὴν κεραμείαν μανϑά- 

γειν VII, 163. 
zÀvvóv μὲ ποιεῖς VII, 38. 

pl. 

πρεσβύτερος -Κρόνου lI, 16. 
κἂν εἰς πῦρ ἄλλοιτο ΠΙ, 184. 
Σαρδώνιος γέλως VI, 199. 
Σκυϑικὴ πόσις VI, 95. 
συρφετὸς γι 168. YL OA 
ἐντὸς τῶν τεττάρων VI, 122. 
τριακάδες (i Ἅιδου) 1 66. 
ἢ τρὶς ἕξ ἢ τρεῖς κύβοι IX, 

95. 
τρυγύβιοι VI, Q9. 
ὑπερμαζᾶν VII, 23. 
παροινῆσαι VI, 21. VIII, 76. 
παροινία VI, 21. VIII, 79. 
παροίνια IV; 03. .— 

ᾷσματα VI, 108. 
παροίνιοι αὐλοὶ Υ, 80. 
παροίνιον. αὔλημα IV, 78. 
z&gowog VI, 21. VIII, 15. 

sivalog VI, 126. 
συμπότης VI, 29. 

παροινῶν ΨΠΙ, 75. 

nagoívoc VI, 21. VIIL, 76. 
παρολισϑαίνειν II, 21. 
παρόμοιος IX, 130. 
παρομοίως IX, 181. 
τοῦ παρόντος bove I, 56. 
παροξῦναι IV , 25. 

εἰς κολωνὸν 

᾿ παροξύνειν τοὺς ὄρτυγας IX, 
108. 

παροξυντικὸν αὔλημα IV, 78. 
παροξυντικὸς ῥήτωρ 1V, 71. 
παροξυντιπκῶς lV , 24. 



INDEX GRAECUS. 

παροξύνων τὸν δῆμον VI, 180.. 
᾿παροξυσμὸς IV, 22. 
παρορᾶν M, 55. 
zagoguüv V, 85. 
παρουλὶς IV, 199. 
0 πάρουλος νεανίσκος IV, 135. 

136. 
παρούσης τῆς κυρίας I, 67. 
παρουσία V , 155. 

ἥσομαι lI, 40. 
πάροχος Ht, 40. X, 83. 
παφοψημάτιον Vl, 56. 
παροψήσασϑαι X, 87. 
παροψίδες X , 87. 
παροψὶς Vi, 56. 
παρόψονται 11, 58. 
παῤῥησία V, 104. 

παῤῥησιαστικὸς δήτωρ IV, 21. 
παρυφαὶ VIL, 69. 
παρυφασμένα VII, 62. 
xagvgig VIL, 58. 96. 
παρυφὶς VH, 46. 

πάφυφοι VII, 68. 
παρωλένια II, 188. 189. 
μι: μὰς νὴ X, 170. 
παρωμιῶσϑαι ΙΧ, 181. 
μὴ παρὼν κηρυχϑεὶς VIIL 61. 
παρωνυχίαι H, 146. 
παρώπιαϊ, 140.1L, 53. X, 54. 
παρωπίαι Hi, 71. 
παρωπὶς lI, 53. X, 126. 
παρῶπται 1I, 58. 
᾿παρωροφὶς 1, 81. VII, 120. 
παρωτίδες Ii, 28. 184. 

| 0 πάρωχρος γεανίφκος IV, 135. 
187. 

πᾶσαν τὴν ὀθόνην καϑέντες Ι, 
170. . 

: πάσασϑαι νι, T. 

πάσσαι φάρμακα IV, 180. 
πασσυδὶ “συνῆλθον IX, 143. 
πασσυρεὶ IX, 445. - 
παστάδες VIL 122. IX, 46. 
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πάσται Vl, 56. 
. παστὰς VL, 7. 
παατὸς HII, 87. 
πάταγγας acc. VI, 47. 
σπαταλλεῦσαι l, 167. 

πατάλλια Χ, 108: 

πατάνα αὐτοποίητος VI, 90. 

πατάνεψις ἔγχελυς VL, 90. 
πατάνη VI, 90. X, 107. 

αὐτοπάγητος X, 107. 
πατάνια X. 106. 

. zaraviov VL, 90. X, 106.107. 
πατανίων σωρεύματα X, 107. 
πάτανον VI, 90. Vid. X, 107. 

πατάξαν VIL, 76. 
πατάσσων Vll, 77. 
πατεῖν τὰς σταφυλὰς ἐν τοῖς 

ληνοῖς 1, 225. 

πατέλλιον VI, 90. X, 107. 
πατέλλαι Vl. 85. 
oí πατέρες IlI, 8. 

: οὗ ἄνω πατέρες III, 19. 
πάτημα VÍ, 183. 
πατὴρ lll; 8. 

ὃ βασιλεὺς 1, 40. 
μητρὺς HL, 16. 
πατρὸς ΠῚ, 

πατράδελφος ΠΣ, 29. 
πάτραινα (βόλος ) VII, 304. 
πατραλοῖαι IX , 99. 
πατραλοίας ΠῚ, 13. VI, 152. 
πατραλώας VI, 152. 
πάτρηλος (βόλος) VH, 204. 
πάτρια HI, 10. ἔϑη Hi, 10. 
πατριάξειν ἮΙ, 10. 
τὰ πάτρια feed τιμήσω VIII, 

106. 

τὴν πατρίδα παραδώσω οὐκ 
ἐλάττω VIII, 106. 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος στρατεύεσ- 
ϑαιΎΠΙ, 86. 

πατρικὰ IIT, 10. 
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πατρικὴ χτῆσις 1Π, 10. 
πάτριοι ϑυσίαι VIII, 90. 
πάτριος κτῆσις ΠΠ, 10. 

στέφανος IIl, 10. 
ob περὶ τῶν πατρίων νόμοι 

VIII, 128. 
πατριῶται III, 54. 
πατριώτιδα μάνην VL, 99. 
πατρόϑεν τινὰ καλεῖν IIL, 10. 
Πατροκλείδης χεσᾶς V, 91. 
πατροπάτωρ II, 16. 
πατροτύπται Iii, 13. 
πατροῦχος ϑυγάτηρ ΠΙ, 18. 
πατροφόνος ΠῚ, 18. 
πατροφόντης III, 13. 
mood ἱερὰ ΠῚ, 10. 
τὰ PRAE ἀἀϑεδηδυκιὸς III, 
117. S. VIII, 45. S. 

πατρῴα κτῆσις ἘΠ 10, 
τὰ πατρῷα παραλαμβάνειν 

VIII, 104. 
πάτρωνες III, 19. 
πατρῷοι ϑεοὶ Ι, 24. 
πατρῷον Αἀπόλλω ὠμννυονΥ IL, 

122. 
πατρῳὸς III, 2T. 
πατρῷος ᾿Απόλλων VIIL, 85. 
πάτρως Ll, 22; 

τῶν πατρώων ἄκληρον γενέσ- 
9o. VIIL, 145. 

παραχωρῆσαι VIIL, 
145. S. 

παττάλιον VIL 114. 
TO παττάλιον so0de IX, 118. 

(ἐν ταῖς μυάγραις) 
Χ, 166. 

ἡ διὰ πατταλίων παιδιὰ IX, 
120. 

πάτταλοι VIL 107. IX, 190. 
πάτταλον ἐχκροῦσαι IX, 190. 

pl. 
πάτταλος L 146. X, 156. 
παττάλους ἐκκρούειν X, 178. 

INDEX GRAECUS. 

παττάλῳ τὸν πάτταλον IX, 190. 
παυύμενον V, 170. 
τοῦ j πανομένου ἔτους Ι, 59. 
παῦρα μὲν ἀλλὰ μάλα λιγέως 

VI, 150. 
παῦσαι δυσωνῶν III, 126. 
παυσάμεναιτῆς παιδοποιήσεως 

γυναῖπες ΠῚ, 14. 
τοῦ παυσαμένου ἔτους ἱ, 56. 
παύσασϑαι τὴν ἑστίαν VL, 112. 

τῆς νόσου III, 108. 
παυσικάπη VII, 20. X, 112. 
οὐ παύσομαι, 112. 
παφλάζων X, 88. 
παχέα ἱμάτια X, 193. 
παχεῖα γραῦς IV, 150. 151. 

δραχμὴ IX, 76. 
χλαῖνα VII, 57. 61. X, 

124. 
of παχεῖς VI, 197. 
παχεῖς κυνήποδες I, 191. 
τῶν παχέων εἷς 1Π, 109. 
πάχνη V, 111. 

τοὺς καρποὺς κατέλαβε], 
58. 

παχὺ στέλεχος Ι, 985. 
παχὺς μτὼν ὀφθαλμοῦ!ῃ, 70. 
τὸ παχύτατον τοῦ σπληνὸς li, 

290. 
πέδαι VIL, 96. X, 187. 
πέδη V, 100. 

ἐπιμήκης L 214. 
ἱππασία 1, 914. 
κυκλοτερὴς 1, 214. 

πεδία L 228. V, 14. 
εὔχορτα VII, 184. 

πεδιὰς γῆ 1, I, 186. 
πόλις ΙΧ, 19. 99, 

πεδινὰ χωρία L 186. 
ἐν πεδίοις ἱστάτω δίκτυα V, 

86. 
πεδίον (ποδὸς) lI, 197. 
πέζα 1l, 199, 



πέξαι V, 99. VII, ἄρ 
πέξας ἔχοντες χιτῶνες 68. 

πεζέταιροι 1, "is 
πεξίδες VIL, 6 
πεζοφόρα tipae VII, 51. 
πεζοφύροι χιτῶνες VII, 68. 
πειϑαρχιπὸς ἵ ἵππος 1, 195. 

στρατιώτης 1, 180. 
πειϑήνιος ἵππος I, 219. 

στρατιώτης 1, 180. 
πείϑομαι V, 152. VI, 117. 
πειϑὼ IV, 29. 142. 
πεῖνα VI, 31. 
πεινῆν VI, 31. 48. 
πεινῶν VI, 31. 
πεῖρα V, 144. 

(αὐλητῶν) IV, 83. 
iv πείρα γεγενημένος Υ, 144. 
πεῖρα ( Πυϑικοῦ νόμου) IV,84. 
Πειραιεῖς IV, 108. 
διὰ πείρας ἔχων, 144. 

djkov V, 444. S. 
πεῖσαι IV, 25. 97. 
πείσματα 'L 98. VI, 183. X, 

184. 
T πείσματα ἐκδήσασϑαι!, 103. 
πείσματος ἐν ᾧ οὐκ ἂν δεηϑεί- 

qe λιμὴν 1, 100. 
πείσομαι ϑεσμοῖς τοῖς ἴδρυμέ- 

νοις VHI, 106. 

πειστικὴ VIL, 210. 
πειστικὸν VII, 210. 
πέχειν VII, 165. 
πελάγια ὀχήματα 1, 88. 8. 
πελάγιοι ἐμπλέομεν I, 108. 
εἰς τὸ πέλαγος πνεύματι ἀφεῖ- 

ναι I, 108. 
τὸ πέλαγος διέφριττε 1, 107. 
πέλανοι ΥἹ, 76. 
πελάνους προσφέρειν 1, 28. 
ἐντὸς τοῦ “Πελασγικοῦ κείρειν 
ἢ κατὰ πλέον ἐξορύττειν 
VIIL, 101. 

INDEX GRAECUS, 818. 

πελάται lI, 82. 
πελάτης ΠΙ, 111. 
πέλεθοςοΎΥ, 91. 
πελέχεις 1, 33. X, 142. 146. 
πελεκίσαι VII, 114. 

πέλεκκος X, 146. 
πέλεκυς vit, 109. 125. X, 

146. 
ἀμφίστομος L 137. 
ἑτερόστομος I, 1837. 
Oodxtoc 1, 149. 
ξυλοκόπος VII, 

X, 129. 
113. 

πελιδνὴ τὰς παρειὰς IV, 141. 
πελίχαι X, 67. 
πέλικαν X, 78. 
πελίχη X, 79. . 
πέλλαι X, 57. 
Πελλαία σταφυλὴ VI, 82. 
ΠΕελλαῖος οἶνος VI, 16. 
Πελληνικαὶ χλαῖναν VIL, 67. 
σέλλις 18. 

πέλμα VIL, 90. 
Πελμηρὶς σταφυλὴ VI, 82. 
πέλτη X, 142. 

᾿Δμαζονικὴ T, 134. 
πελτοφύροι I, 180. 
πέλυντρα VII, 91, 99. 
πέλυξ X, 78. 106. 
πέλυτρα Il, 196. X, 50. 
Πελωριναὶ κόγχαν VI, 63. 
Πελωρίδες VI, 68. 
πέμμα VI, 76. 108. 181. 
πέμματα διὰ μέλιτος £p9o) VI, 

108. 
πέμματα προσφέρειν I, 28.. 
πέμπει τὴν δεξιὰν βασιλεὺς 1I, | 

160. 
πέμπειν τὴν σφαῖραν IX, 107. 
πεμπόβολα L 83. 
πέμπουσι τὴν πομπὴν τῇ ΓΕ 

VII, 94. 
ἡ πέμπτη ἡλικία LH, 4. 
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πεμπτημόριον IV, 165. 
πέμπτον ἡμιτάλαντον IX, 54. 
τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων 
μὴ μεταλαβὼν VIII, 41. 84. 

τοῦ πέμπτου μέρους τῶν ψή- 
gov εἰ μὴ καταλάβοιεν VIII, 
48. 

ἄνευ τοῦ πεμφϑῆναι ἀπελϑόν- 
τες VIII, 52. 

«πένεσθαι IIT, 111. VI, 196. 
Πενέσται MI, 83. 
πένης ΠΙ, 110. VI, 197. S. 
πενϑεῖν 1Π|,. 99. 
πενϑεροὶ III, 6. 31. 
0 πενϑερὸς ὀρμόύξει ΠΙ, 84. 5. 
πενϑικῶς πράττειν ΠῚ, 99. 
πένϑιμος κουρὰ H, 99. 
πένϑος III, 99. VIII, 65. 
ot àni τὴν τοῦ ἰπενϑοῦντος οἷ- 

κίαν ἀφικνόμενοι VIII, 65. 
πενία ΠῚ, 111. VI, 197. 
ἐν πενίᾳ saisi: VI, 197. 
πενιχρὸς HI, 110. 
σπεντάδαρχοι T, 198. 
πεντάδραχμον IX, 60. 
πενταετηρίδες ϑυσίαι VIII, 

πένταϑλος III, 151. 
πεντάπκλινος οἶκος], 79. VI, 7. 
πεντακοσίαι καὶ χιλίαν δραχμαὶ 

IX, 86. pl. 

πεντακόσιοι δικασταὶ ᾿Ηλιαίας 
VIII, 123. pl. 

ἐν τοῖς πεντακοσίοις δοκιμασ- 
ϑῆναι ἐχρῆν τοὺς παρέδρους. 
VIII, 99. 

οἱ ἐκ τῶν πεντακοσιομεδίμνων 
ΨΗΙ, 180. 

χληρωτοὶ 
VIII, 97. 

τῶν πεντακοσιομεδίμνων τίμη- 
μα VIIL, 199, 

. οὗ πεντήκοντα συνδειπνοῦντες. 

INDEX GRAECUS, 

. ἡ τῶν πεντακοσίων βουλὴ VIII, 
19. 155. 

πεντάλιϑα IX, 192. 196, 
πενταλιϑίξειν ἸΧ, 196.. 
πεντάλιτρος δίκελλα IV, 173. 
πεντάμετρα IV, .52. 
πεντάπηχυ IV, 170. 
πεντάπουν IV, 170. 
πεντὰς l, 197. IX, 100. : 
πενταστάτηρος δίκελλα IV 73. 

IX, 7.} 
πεντάχαλπον IX, 70. 
πενταχοίνικον IV, 168. 
πεντάχορδον IV, 60. 
πέντε γραμμαὶ IX, 97. 98. 
πεντέγραμμα πεσσὰ IX, 97. 
τὰ πέντε δικαστήρια VIII, 123.. 
mevrexeidexaévmg I, 55. 
πεντεκαιδεχήρης ναῦς L 88. 
στεντέκτενα VII, 59. 
πέντε πεσσοὶ IX, 97. 

ῥαφαὶ riesci 86. 
χαλκοῖ ΙΧ, 68. 

πεντεσύριγγον ξύλον VIII, 72. 
πεντέχους ὑδρία X, 74. 
πεντηκοντάδραχμον ΙΧ, 60. 
εἷς καὶ πεντήκοντα ipis VIII, 

124. 
πεντήκοντα ποδῶν περισχοί-- 

vicia VIII, 194, 
πεντηκονταρχία Il, 119. 
πεντηκόνταρχον L 119. 
πεντηκόνταρχος 1, 96.. 

VIII, 155. 
πεντηκοντοταλαντία IX, 59. 
πεντηκόντορος ναῦς I, 82. 
πεντηκοντούτης. ἀνὴρ I, 56. 
πεντηκοστὴ IX, 80. 
πεντηκοστολογεῖν ΙΧ, 99, 
πεντηκοστολύγια IX, 98. 
πεντηκοστολύγοι LI, 424. Ix, 

29. 132. 



INDEX GRAECUS; 

sme: VI, 128. 
στὺς L, 197. 

Musas IV, 82. 
τοίους ἱ ἵππος 1, 196. 
πεπαιδευμένῳ εἰκὼς 1 Iv, 146, 

᾿ πεπαινόμενος πρὸ ὥρας καρ- 
zog VIl, 152. 

Πεπαρήϑιος οἶνος VI, 15. 
τὰ πεπαρῳνημένᾳ VIII, 78. 
πεπαρῳνημένος VIII, 79. 

᾿ς πεπαρώνηται VIII, 78. 
πεπαυμένη τῆς τέχνης ἕταΐρα 

IV, 158. 
πεπειρᾶσϑαι V, 144. 
τὰ πέπειρα τῶν σύκωνΥΙ, 81. 
πέπεισμαι V, 152. 

πεπελεκηκέναι X, 78. 
siio Y» 66. 

λεαίνειν X, 169. 
πεπηγὺς γένειον IV, 184. 
πεπηρωμένος τοὺς ᾿ἐφϑαλμοὺς 

1, 60. 

τὴν χεῖρα IV, 188. 
πεπηρώσϑαι IV, 188. 
πέπισται V, 166. 
πεπίστευκα V, 152. 
τὸ Ru IX, 134. 
grt a δόξῃ gore 

IV, 

Boierquivg πόλις IX, 21. 
πεπλανημένος 1X, 158. 

δικαστὴς Vii, 19. 

πεπλασμένος σοφιστὴς IV, 48. 
i ^ συμπότης VI, 99. 

πεπλανημένως Vill, 13. 
πεπληγμένος ἀὴρ IL, 116. 
πέπλοι᾽ ver Vil, 50. 

᾿ πέπλους τενίσαι VII, 45. 
πεποίηκε μικρὸν πᾶν πρὸς ἃ 

βούλεται ΥἹ, 182. 
πεποιημένοι πρὸς ἡδονὴν λό- 

γον 1᾿, 81, 
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πεποιημένος χαλκοῦ λέων VIIL, 
118. 

πεποιῆσϑαι τὴν ἀκρόασιν ἐντε- 
λῆ 1V, 40. 

ξἔμμισϑονὶν, 46, S. 
πέπονες βότρυς Ι, 943. 

πεπονϑὼς τὰ αἴσχιστα VI, 127. 
vag πεπονηκυίας τῶν νεῶν Qe- 

ραπεῦσαιτ, 125. 

πεπονημένως VI, 140. 
πεπρακὼς ἑαυτὸν δήτωρΊνΝ, 36. 

τὴν ἡλικίαν ΥἹ, 197. 
τὴν ὥραν ΥἹ, 196. 

πεπραμένος δήτωρ IV, 35. VI, 
190. 

πεπράσεται III, 194. 
πέπραται VII, 9. 
πεπρᾶχϑαι IX, 158. 
πέπων καρπὸς L 997. 

σικυὸς VI, 46. 
πέρα κόρου VI, 42. 

ληρώδης VI, 119. 
προελήλυϑα V, 151. 

περᾶσαι ποταμὸν μεμολοεηωὸς 
git I, 196. 

οὗς οὐκ CV τις περάσειεν ἄνευ 
νεῶν “ποταμοὶ III, 103. 

ὑπὲρ τὸ πέρας τοῦ κροτάφου 
Il, 85. 

περῶτοὶ ποσὶ ποταμοὶ Π|, 103. 
Περγαία σταφυλὴ VI, 89. 
πέρδειν III, 155. 
περδίκεια κρέα VI, 38. 
πέρδικες VI, 52. 

τιττυβίζουσι V, 89. 
περδικικὸς οἰκίσκος X, 159. 
περδικοτροφεῖον X, 159. 
περιάγειν. VII, 119. 

τὴν μύλην VII, 180. 
ὀπίσω τὼ χεῖρε ἸΧ, 124. 
εἰς τοὐπίσω τὼ χεῖρε 

IX, 199. 
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περιάγει τὰς ὀφρῦς εἷς ἡμι- 
κυκλίων γραμμὰς V, 102. 

περιαγόμενα ἄστρα IV, 156. 
περιαγωγὰς συνεῖραν IW, 2f 

περιαγωγὴ ἀστέρων IV, 155. 
156. 

τῶν χειρῶν IV, 9G. 
περιαγωγῇ χειρῶν τφήσασϑαι 

IV, 96. 
rupidledhé IL 54. egit 
περιαϑροῖσαν f. περιαϑρῆσαι 
A, δὲ. 
περιαχτέον τὸν ἵππον ix φορ- 

βειᾶς Ι, 208. 
περίαχτου IV, 196. 181. 
περίακτος ὀψηλὴ IV, 130. 
περιαμφίδες VI, 90. 

περίαπτον φάρμακον ΙΝ, 182. 
περιαῤῥάξαι τὴν ναῦν 1, 114. 
περιαῤῥάττοντος ἀνέμου, 111. 
περιαρτᾶν ἐρινὰ ταῖς συκαῖς 1, 

242. 
περιβάδην ΠΙ, 90. 
περιβαλεῖν αἰσχύνῃ IV, 32. 

τὰς &ozvg V, 86. 
βρύχοις φειραίοις V, 84. 
ϑριγγὸν I, 225. 
τεῖχος 1, 174. 

περιβαλέσϑαι᾽" τὰς ἄρκυς V, 86. 
νεὼν L, 11. 
ῥάχιν L 225. 
τεῖχος I, 160. 
χῶμα II, 102. 

περιβάλλεται ἀμφίβληστρον X, 
182. 

περίβαρα VII, 94, 
περιβαρὶς VIL, 92. 
περιβαρίδες VII, 87. 
περίβλεπτος 1L, "B6. V 
περιβλέπτως V, 159. 
περίβλημα VIL, 47. 

πρύκροσσον VII, 52. 

περιβοᾶν VHI, 154. 
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περιβόλαια Χ, 42. 
περιβόλαιον ἀνθεινόντν, 120. 

ἐνευναῖον VII, 46. 
περιβολὴ VII, 908. 
περίβολος, 10. IX, T. X, 183. 
περιβόλους πεδιδι εοδομεῖν VII, 

120. 
περιβομβῶν ὑποηριτὴς ἸΥ,1 14. 
περιβραχιόνια V, 99. 
περὶ τὰ γέλγη ἀπῆλϑον IX, 4T. 
περιγίγνεσθαι IX, 141, 
περιγραφέντος κύκλου στοχά- 

ξεσϑαι ΙΧ, 109. 

περιγραφὴ ἵν, 204. 
περιγράψασϑαι czi&y VIL 198. 
περιδεὴς V, 124. 
περίδειπνον!, 101. Yu, 66. 

146. : 
σπερίδειρον 1I, 188. 
περιδέξιος IL, 160. 
περιδέραια V, 98. X, 142. 
περιδέραιον Il, 935. V, 55. 
περιδερὶς II, 238. V, 585. 

— V, 56. 
περιδραμόντος τοῦ ἀστέρος 

κύκλῳ I, 84. 
περιδρομὴ ἀστέρων iV, 1588. 

156. 
περίδρομοι ἀνάμματοι v, 99. 
περίδρομον ἐργάσασϑαι VII, 

126. 
περίδρομος VIL 52. ᾿ 

&gzvog V, 98. 99. 
κεφαλῆς II, 40. 
οἰκίας ΙΧ, '89. 
ὀφϑαλμῶν II, 71. 

περιδῦσαιν VH, 44. 
περιεβόμβησε βροντὴ Ι, 118. 
περιειλήματα ποδῶν VII, 9t. 
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p x ἄστρα IV, 156. 
περιελάσασϑαι αἱμασιάνΐ, 225. 

/ τεῖχος 1, 160. 174. 
περιελαύνειν τὰς κύλικας ἐν 
κύκλῳ VI, 80. 

, τὴν μύλην VII, 180. 
ος ἐξ ὡρῶν εἰς ὥρας 

τοῦ ϑεοῦ 11, 54. 
περιενεγπεῖν τὴν κεφαλὴν IV, 

σκιὰν ὙΠ, 199. 
περιεπτισμένοι VIL, 24. 
περιεπτισμένος δήτωρ VI, 149. 
περιεπτισμένως VL, 150. 
περιεργάσασϑαι νεὼν τῷ ἀγάλ- 

ματι], 11. 
: τεῖχος I, 160. 

περίερκτος σκηνὴ x, 183. 
της μοϑϑρΆ ὃ πυρφόρος ὑπὸ 

χλαμυδίῳ καὶ στροφίῳ VIIT, 
116. 

περιερχϑέντα ipsia IX, 41. 
περιεσκεμμένος βασιλεὺς 1, 40, 

ῥήτωρ IV, 20. 
στρατηγὸς 1, 178. 

περιεσκεμμένως IV, 23. 
᾿πὲριεσχέφϑαι IV, 24. 
περιεσφιγμένη ἀεφαλὴν TOLVL- 

δίῳ IV, 153. 
περὶ τὴν ἕω X, 61. 
περιξεῖ d ἀφρὸς τοῖς χαυλιόδουσι 

τοῦ συὸς V, 79. 
περιζέοντος τοῦ ἀέρος IV, 158. 
περιζέον χωρίον V, 110. 
περίζωμα VII, 63. 
περιζώσασϑαι iav Aovtolüa X, 

715.181. 
περιξζώσερα II, 166. VII, 65. 
περιήγητος (τὼν) VII, 57. 
Beca εἰς τὰ pev IX, 
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περιηρτημένον τῷ λιχανῷ xo- 
ρίαννον V, 101. 

περιήχησε βροντὴ I, 118. 
σπερυϑεῖναι τὰς ἄρκυς Υ, 86. 

χαλινὸν τῷ στόματι 1, 

Bier ἄστρα IV, 156. 
περιϑέοντες παίουσι 1x, 113. 
περιϑέτη (xóug) LM, 85. X, 

170. 
περίϑετος χεφαλὴ IL, 35. 

κόμη M, 35. X, 170. 
περιϑέων περὶ τὸν malos IX, 

115. 
ἐν κύχλῳ ΙΧ, 114. 

περιϑραῦσαι τὴν ναῦν L, 114. 
περιιόντα ἄστρα IV, 156. 
περιιόντες κατὰ δήμους VII 

100. 
περικαλύμματα VII, 208. 
περιπάρδιος ὑμὴν If, 217. 
περιπάρπια Υ, 99. 
σερίκειται αὐτοῦ τῇ γλώττῃ μά- 

τὴν ἕρκος ὀδόντων VI, 120. 
p c ary βραχέα ἐν κύκλῳ 

V, 141 
περικεφαλαία I, 86. 1309. II, 

42. X, 142. 
περικεφαλαίας λύφος IV, 61. 
περικεχυμ τῷ vites; ἔχων 

τὴν κόμην IL 25. 
σπερικίων I, 78. 
περιπλασϑέντος t0U ἱστοῦ 1, 

114. 
περικνίξειν ΙΧ, 118. 
περίκομμα VI, 69. 
περίκομος IV, 137. 152. 

4] &goo IV, 151. 153. 
περίκρανον IV, 137. 

ἐξ ἀγνακίδού IV, 
189. ; 

τὸ στέμμα IL, 42. 
περίκυκλος Ι, 170. 
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περιλαμβάνον τὰς τρίχας ται- 
νίδιον IV, 151. 

περιλέγειν 11, 125. 
περίλευκα VIL, 52. 
περίληψις τῶν ψήφων IX, 98. 
περιλωπίσαι VII, 44. 
περιμένει IIT, 89. 
περὶ μεσημβρίαν 1, 68. 
στεριμετρεῖν IV, 166. 
περίμετρον αὐλοῦ V, 91. 
“ἱερίναιον IL, 173. 
περίνεως acc. I, 95. 
στερίνησσα VII, 52. 
περινοεῖν II, 228. 
περινοῆσαι IV, 25. 
περινοητικὸς IL, 229. 
περίνοια IT, 227. 
περίοδος (τὸ &yytiov) VII, 99. 

ἀστέρων IV, 155. 156. 
ἡλίου 1, 54. 
πυρετοῦ IV, 186. 

περιόδους ἀπνευστὶ συνεῖραι 
^. lv, 97. 
ἐν περιόδῳ πλάνους ἔχουσα 

πρεσβεία IV, 28. pl. 
περιοικίδες πόλεις VI, 118. 
περιοίκιον IX, 39. 
περιοικοδομεῖν ϑριγκοὺς VII, 

120. S. 
περιοικοδομήσασϑαι τεῖχος I, 

160. 
σερίοικοι VI, 118. 
τῶν περιόντων ἁπάντων παρα- 

χωρῆσαι VIIL, 145. 
περίοπτοι 11, 58. 
περιορᾶν II, 55. 
περιορμεῖν 1, 122. , 
περιορμίξειν τὴν ναῦν περὶ τὸ 

χῶμα 1, 122. 
περίορϑρον 1, 68. 
περιουσία Ill, 110. VI, 196. 
περιουσιάζων TIL, 109. 
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περίπατα τρέχει Π|, 98. 
περιπατεῖ 1I, 93. 

ἠρέμα III, 93. pl. 
περίπατος, ἠρεμαῖος TII, 93. pl. 
ἀπό τινος περιπάτου ἐν στοῦ 

γενόμενος Χ, 57. Ὁ]. 
περίπεζα ὙΠ, 62. 
περιπέζιαν, 99. 
περιπεζίδες V, 99. 
περιπεπλιγμένα lE, 178. 
περιπεσεῖν συμφορᾷ Π|, 99. 
περιπετάννυταιν τὰ οἰναρὰ 1, 

148. 
περιπέτασον κατάδεσμον ἥβης 

VH, 66. X, 181. 
περιπετᾶσϑαι τὰς ἄρκυς V,96. 
περιπεφραγμένον ἵπποι 1,141. 
περιπίμελος Η, 233. 
περιπεφλεγμένη ζώνη IV, 158. 
περιπλεῖν 1, 123. 
περιπλέκειν VIL, 172. 
περιπλοκὴ VII, 172. 
περίπλους 1, 123. 
περιπνέοντος ἀνέμου L, 111. 
περιπνευμονία T, 219. 
περιπνευμονιᾶν IV, 187. 
περίποδα VII, 84. 

περιποιήσασϑαι χρήματα IV, 
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περιπόλια IX, 16. 
περίπολις VII, 208. 
περίπολοι ἔφηβοι VIIL, 105. 
περιπόρφυρα ἱμάτια VII, 63. 
περιπόρφυρος στρωμνὴ X, 

42. et 
περὶ πρώτης, δευτέρας καὶ τρί- 

τῆς φυλακῆς I, 70. 

περιῤῥαινόμενοι ἐξιόντες ἔκα- 
ϑαίροντο VIII, 66. 
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περιῤ ανάμενον ες φρροσιέναι 
πρὸς ϑεοὺς r 25. 

περιῤῥαντήρια T, 8. 32. 
περιῤδεομένη ados d ἀέρι mó- 

λιο IX, 90. S. 

περιῤῥέουσαν có μεταφρένῳ 
ἔχων κόμην ΤΙ, 25. 

δῶν τὸ μέτωπον 
It, 25. 

περιῤδέουσα στρωμνὴ Χ, 49. 
περιῤῥῆξαί που τὴν ναῦν 1, 

114. 
περίσεμνα τῇ Or: κάλλη VIL, 

68 
περισκελίδες TI, 194. V, 100. 
περίσκεψις IV , 99. 
οὐ περισκοπῶν τὸ μέλλον III, 

117. 
περίσπουδος συμπότης VI, 29. 
περισσάρτιος ἀριϑμὸς 1V,162. 
περισταυρῶσαι χαρακώματα T, 

61. 
περιστεραὶ VI, 52. 

γογγύζουσι Υ, 89. 
περιστερὰ οἰκέτις V, 101. 

᾿ς περιστερεὼν IX , 16. 
περιστέρια NS 101. 
περιστήσασϑαν τὰς ἄρκυς V, 

περιστήσασϑαι δάχον L, 995. 
S. 

περιστίαρχοι VIII, 104. 
περιστοιχίσαι et περιστοιχίσασ-- 

ϑαι τὰς ἄρκυς V, 86. 
ὁ μὲν περιστρέφεται κηρύττων, 
οὗ δὲ etc. ΙΧ, 123. 

περιστρεφύμενα dera IV; 156. 
ὑπὸ τοῦ περιστρεφομένου 

ληφϑεὶς TX, 113. 
περιστρέψαντες ὀρϑὸν νόμισ-- 

ua IX, 118. 
“περιστροφὴ ἄστρων IV , 156. 
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λαβυρινϑώδης (u&v- 
toc IX, 118. 

ὀστράκου IX, 119. 
περιστροφὶς IV, 170. X, 

113. 135. . 
περιστρώματαΥ,, 10. X, 42. 
περίστυλος τόπος I, 78. 
περίστωον I, 78. 
περισφύρια v, 99. 
περισφίγξαντες ἑνὸς παιδὸς 
᾿ὀφϑαλμὼ ταινίᾳ IX, 198. 

περισφὶς Il, 235. 
περισχιζομένη τῷ μετώπῳ xó- 

μη ll, 25. 
περισχιξόμενος ἐπὶ μυρίαν ἀκο- 

qv φϑόγγος uH, 116. 
περισχοινίζεται τὸ δικαστήριον 

VII, 123. 
περισχοινίσαι ἀγορᾶς μέρος 

VIII, 20. 
τὸ δικαστήριον 

ΥΠΙ, 141. 
τὰ ἱερὰ VIII, 

141. 
περισχοίνισμα VIIL, 124. 
περιτεῖναι τὰς ἄρκυς V, 36. 
περιτέμνειν VII, 83. 
περιτετριχωμένον ἕλκος V, 

192. 
περιτομεὺς VII, 83. X, 141. 
περιτόναια I, 89. 
περιτύναιον Ι, 92. Ij, 212. 
περιτόναιος ὑμὴν ΤΙ, 924. 
περιτραχήλια V, 98. 
περιτρέπεσϑαι T, 114. 
περιτρέχουσι ΙΧ, 125. 
περίτριμμα V, 144. 162. 
περιτρίμματα VI, 183. 
περιτροχαλάτη π᾽, 29. 
περιττὸς ἀριϑμὸς IV, 162. 

ῥήτωρ IV, 20. 
περίττωμα τὸ ἐπὶ sudeldr χρή- 

σιμον ζημιωϑεὶς IL, 26. 
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σεριττῶν καὶ ἀρτίων μαντεία 
IX, 101. 

περιττῶς IV, 93. V, 167. 

στεριφάνεια VI, 908. 
περιφανὲς VI, 206. 
στεριφανῶς VI, 207. 
περιφέρειν τὴν μύλην VII, 180. 

ovx ἦν πηδάλια 1, 
112. 

στεριφρερὲς IV , 161. 
περιφέρεσϑαι τὰς μερίδας VI, 

περιφερὲς φῦμα ΙΝ, 190. 
περιφερὴς ἀσπὶς Ι, 184. 

γραμμὴ IV, 160. 
δαχτύλιος VII, 179. 
ξώνη ΥΙ, 158. 

Aexovig Vl, 110. 
, τράχηλος v, oT. 

περιφερόμενα ἄστρα IV » 156. 
περιφέροντες μυρίνηνΥΙ, 108. 
περιφεύγειν V , 11. 
περίφημος Mos 158. 
πρινὴ qutérm τὸν ἥλιον X, 

51. 
περιφλέγοντος τοῦ ἄστρου IV, 

158. 
περιφλέγον χωρίον V , 110. 
περίφλεκτοι κάμακες X, 117. 
περίφοβος ΠῚ, 186. V, 124. 
περιφορὰ VI, 55. 

ἀστέρων IV, 158. 
156. , [ 

κρεῶν VI, 107. Vid. 
55. 

περίφραγμα, 142. VII, 116. 
περιφράγματα X , 184. 
περιχαρακῶσαι T, 161. 
περιχαρία III, 97. 
περιχρίεν τὸ πρόσωπον V, 102. 
περιωδυνία III, 98. 
περιωλίσϑαινον αἵ χεῖρες 1, 

116. 
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περιωπὴ Il, 54. 
περιῶσαι VIL, 64. 
περανῆς ἐλαίας I, 61. V, 67. 
στέρναι VI, 52. 

περόναι VII, 96: 

(ἀνήμης) M, 191. 
192. . ; 

περόναις διῆρτο VII, 54. 
Περσικαὶ X, 168. 
“Περσικὰ κάρυα VI, 80. 

Lieb a VII, 99. 
Περσιιὴ διφρεία L 141. 
Περσικὸν ἀγγεῖον Χ » 164, 

ἔχπωμα VI, 96. 
ξιφίδιον I, 438. 
Opynuo IV, 100. 

Περδιπὸς πῖλος X, 162. 

Περσὶς βακτηρία X: 178. 
γλῶττα IL, 110. 

πέρυσι ϊ, 56. 
περυσινὸς II, 9. 
πεσόντος τοὔδπενεύμωνο ει 106. 
πεσσὰ πεντέγραμμα [X , 97. 
πεσσεῖα VIE, 908. 

πεσσοὶ ΤΙ, 71. | 
zévre IX , 97. 
ψῆφοί εἰσι IX , 97. 

πεσσοῖς παίζειν VII, 904. 
eisocov IX, 97. 
πεσσονομεῖν VII, 204; IX, 

97. 
πέταλα I, 237. 
πετάσαντες τὴν ὀθόνην L, 108. 
πέτασος X, 164. 
πέτευρον χι 156. 
πέτρα nen. Voss 
σπέτραι I, 115. 
Πετραία σταφυλὴ VI, 82. 
πέτραι ὕφαλοι L, 116. ᾿ 
πέτρα πφύβολος IX, 82. 
πετρεινὰ χωρία, 186. 
πετρώδης 7 1, 297. 
πετρώδη χωρία Ι, 186. 
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πεττεῖα VII, 908. ΙΧ, 48. 
πεττεύειν VII, 908. IX, 97. 
πεττευτὴς VIE, 203. IX, 97. 
πεττικὴ VII, 910. 
πεττικὸν VIL, 210. 
πεττοὶ VII, 908. X, 150. 
πέττω VII, 94. 
πεῦκαι X. 1H. 
πεύκη Ι, 234. 
πεύχης ry X, 117. 
πευσίδα X, 103. 
πεφασμένως ΥἹ, 907. 
πεφράχϑαι. τὰ ὦτα ll, 83. 
πεφροντικῶς VI, 139. 
πεφροντισμένως IL, 121. VI, 

140. 
πεφρυγμένοι πυροὶ VI, 108. 
πεφρυγμένων κριϑῶν VI, TT. 
πεφυγαδευμένος IX , 158. 
πεφυγαδεῦσϑαιγν ΠΙ, 28. 
πεφυκὼς εὖ ποιεῖν βασιλεὺς 

Ι, 41. 
πεφύλαδται πάλαι V , 166. 
πεφυσημένος IX, 147. 
πεφυσημένως IX, 147. 
πεφυσήσϑαι IX, 145. 
πεφυτευμένη κατὰ στίχον γῆ 

VII, 147. 
τῶν πεφυτευμένων 

VII, 145. 
πέψαι VII, 22. 
πηγάξουσα γῆ 1, 238. 
πηγαὶ 1, 238. 

τοῦ γένους ul, 19. 
(ἀφ᾽ dv) τὸ δάκρυον 

ἔρχεται II, 71. 
πήγανον ἃ ὁ δ 66. 
e τινας ἀφιεὶς δήτωρ VI, 

1 

στίχος 

πήγασον ἔχον ἐντετυπωμένον 
νόμισμα IX , TG. 
Pollux Vol. III. 
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πηγνύειν L, 84. 
πηγνύμενος ἀμύλῳ Bonos VI, 

60. - 
πηγνύναι γάλα!ϊ, 951, 
πηδάλια Χ, 184. 185. 
τὰ πηδάλια οὐχ ὑπήκουεν 1, 

112. S. 
πηδάλιον I, 89. 
πηδαλίων ἀποῤδαγέντων L 

114. S. 
πηδᾶν ΠῚ, 151. ΙΧ, 191. 

μακρὰ Υ, 67. 
ὑπὲρ τὰ ἐδέμμμένα ΙΠ, 

151. 
χατὰ μόνου τοῦ ἑτέρου 

ποδὸς ΙΧ, 191. 
πηδᾷ πάρδαλις V , 94. 
πήδημα IV , 97. 
τὸ πήδημα sc σφαίρας ὑποδε- 
ξάμενος ΙΧ, 108. 

ay inea ἀριϑμοῦντες 
ἐπήδων ΙΧ, 191. 

πηδήματα ἐλπίδος V, 61. 
πηδήματος κανὼν ΠΙ, 151. 
πηδημάτων. τῶν τῆς σφαίρας 

πλῆϑος ἠριϑμεῖτο IX, 105. 
106. 

πηδῆσαι IV, 96. 98. 
εἰ πηδήσειε iic ὕψος τὸ σπέρ- 

μα μήλων ΙΧ, 128. 
πηδητικὸν ζώον V , 71. 
πηδητικὸς Ilf, 151. 

ὀρχηστὴς IV, 96. 
πηδῶσαν προπετῶς κύνες V,. 

τὰ 

πηκτίδες IV, 59. 
πῆλαι ἀκόντια 1, 175. 
πήληξ IV, 61. 
πήλινα X, 87. 
πήλινον X. 189. 
πηλίνων λεκὶς Χ, 87. 
πηλὸν ὀργάξειν VII, 165. 

πλύττειν VIL 164. 165. 
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πηλὸς VII, 124. X, 189. 
ἀναχύρωτος VII, 164. 

πηλοφορεῖν VII, 130. 
πηλοφύροι VII, 130. 
πηλώδης Didetrail, 115. 
πηλώδη χωρία 1, 186. 
πηνήκη M, 80. X, 170. 
πηνία VI, "T9. 

διοιλουσμένα IV, 61. 
πηνίκα I, 72. 
πηνίον VII, 31. 

κατάγειν VI, 99. S, 
πηνίσασϑαι VII, 81. 
πήξασϑαι σταυροὺς I, 161. 
πηοὶ III, 30. 
πῇ πόκα IV , 103. 
zoe IV, 119. X, 160. 172. 
πηρίδιον X. 172. 
πηρὸς IV, 188. 
πήρωσις IV, 188. 
πήχεια IV, 62. 
πήχεις (ὀργάνων) IV, 69. 
πηχυαῖον πλινϑεῖον IV, 61. 
πηχυαλὶς VII, 58. 
πῆχυς II, 140. 158. IV, 170. 

X, 125. 147. 
zio γῆ. 227. 
πίδακες 1, 938. 
πιδύουσα γῆ I, 288. 
πιέζειν VIL, 85. 
μὴ πιέξειν μηροὺς εἰ ἐγκαϑί- 

ξεις ἵππῳ 1, 215. 
πιέξεσϑαι Vil, 41. 

ἐν o méfctós τοὔλαιον VII, 
150. 

πιέζων τελώνης IX, 39. 

πιεῖν VI, 20. 48. X, 665. 
66. 

ἐπὶ τῷ πιεῖν iud; χρώμενον. 

πίειρα γῆ Ι, 997. 
πιεσϑέντων στεμφύλων VII, 

151. 

INDEX GRAECUS. 

πιϑάχναι VIT, 162. X, 181. 
πιϑακνὴ Vl, 14. Χ, 190. 
πιϑάκνης πλευρὰν ἐῤδῥωγυῖαν 

Χ, 48. 
πυιϑακνίδες X, 131. 
πιϑάκνιον IV, 14. 
πιϑανὸν εἶναι τῷ δήμῳ IV, 

21. 
πιϑανὸς ῥήτωρ IV, 20. 
πιϑανύτης IV, 92. 
πιϑανῶς IV, 24. 
πιϑανώτερον εἶναι παντὸς IV, 

28. 
πίϑοι VII, 162. X, 131. 
πίϑος Vl, 14. 

0 πολυπότης VI, 43. 
πίϑου ἐπίϑημα X, 188. 
of τοὺς πίϑους πλάττοντες] }, 

164. 
ἐν πίϑω τὴν κεραμείαν μανϑά- 

νειν VII, 168. : 
πιϑὼν VII, 163. 164. 
πιϑώνες VI, 15. IX, 49. 
πικρία IV, 92. 
πιχροὶ ἐχϑροὶ I, 151. 

χυμοὶ 1I, 110. 
πικρὸν βλέμμα, 192. 
πικροὺς VI, 194. 

δήτωρ IV, 91. 
πιλάδιον X, 156. 
nilsvr Vll, 171. 
πίλημα μαλακὸν, II, 233. 

φοινικοῦν VII, 69. 

πιλήματα VII, 171. 
πιλητὰ ἔσεσϑαι κτήματα σώ- 

μασιν VII, 171. 

πιλητὴς VIE, 171. 
πιλητικὴ VII, 208. 
πιλητικὸς VII, 171. 
πιλίδιον VII, 171. 
πίλινος VII, 171. 
πιλίον VII, 171. X, 158. 
πιλῖται VII, 171. 
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πίλοι VII, 91. X, 50. 142. 
πλεκτοὶ X , 50. E. 

πίλον X, 158. 
πιλοποιία VII, 171. 
πιλοποιυκὴ Vl, 171. 
πιλοποιικὸο VII, 171. 
πιλοποιὸς!, 149. VII, 171. 
πίλος VII, 171. 

“Ἰακωνικὸς I, 149. 
Maxsóovixog X , 162. 
Περσικὸς X, 169. 

πίλους λευκοὺς ἔχων ὑπὸ πο- 
civ VII, 171. Χ, 50. 

πιμελὴ IL, 233. 
πιμελώδης ll, 233. 
πίλωσις VII, 171. 
πίνακες VI, 84. VII, 128. 
X, 83. 163. 

ἐκπέταλοι Χ, 82. 

κοῖλοι X, 82. E. 
κοινοὶ VI, 84. f. xoi- 

λοι. 

πίνακες αἵ μᾶξαι ἐφ᾽ ὧν διε- 
νέμοντο VI, 87. 

μαξηροὶ X, 84. 
πινάκια VILI, 198. X; 83. 

163. 
τὰς πινακίδας ὠρχοῦντο dz 

ἐπὶ πινάκων εἴτε πίνακας 
φέροντες IV , 108. 

πινακίδες X, 58. 
τῇ πινακίδι inis κηρὸς X, 58. 
πινάκιον X , 115 

τν μὸν VIII, 16. 
X, 84. 
ἐρῶν Χ, 115. 

iudei 1. 59. 84. 
ἡϑυηροὶ VI, 84. X, 

grliddug X, 85. 
| πινακίσκος &mvoog X, 82. 
à πινακοπῶλαι VII, 197. 

| πινάκων Geni δελτοὶ X, 58. 
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πίναξ IIT, 84. : 
ἐγγεγραμμένος X, 84. 
ποικίλος Χ, 84. ' 
πτυχτὸς IV, 18. X, 58. 

ὃ πιναρὸς νεανίσκος lV, 135. 
136. E. 

δεύτερος IV, 135. 137. 
πιναρῶν ἐρίων πόκον VII, 28. 
πίνειν. VI, 19. 

ἀμυστὶ ΥἹ, 95. 
ἐκ καπηλείου προδόσει 

VII, 194. 
χανδὸν VI, 25. 

πῖοι ἄρνες ΙΧ, 79. 
πίομαι μάρωναΥ!, 26. 
πιπράσκειν VII, 8. 195. 

τὰ μαϑήματα!ϊ, 48. 
τὰ ΜΗ ΙΧ, 84. 99. 
,Pl. 

τὰ πιπρασχύόμενα VII, 9. 

ἀξίως ὙΠ, 10. 
λυσιτελῶς VII, 

10. 8,5; 
πιπράσκουσιν. ἄξια III, 195. . 

τὰ 

δ 

ὁ τοῖς πιπράσκουσι προξενῶν 
11. 

0 πιπράσκων τὸν ἐλεύϑερον 
ΥΙ, 168. 

ἐπέτεινε VII, 10.S. 
τὴν φωνὴν VI, 

πίσοι ΥἹ, 60. 
πῖσος VI, 60. 
πίσσα I, 84. 
πισσουργία VIL, 101. 
πιδσουργοὶ VIL, 101. 
πιστικὸς (f. πειστικὸς) δήτωρ 

IV, 21. 
πίστις IV, 38. 34. 
πιστὸς ῥήτωρ IV, 34. 
πισύγγια VIL, 82. 

'X2 
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πίσυγγοι VII, 82. 
nízzo IV, 196. 
“οἰττῃ καταλήλιπται ΙΧ, 112. 
πίττινος κάδος X, 188. 
πιττοχοπεῖσϑαι VII, 165. 
πιττοκοπικὴ VII, 165. 
πιττοκύπος Vll 165. 
πιττοῦν VIL, 165. 
πιττοῦσϑαι VII, 165. 
πίττω VIL 24. 
πιτύαν μόνον τῶν πολυσχιδῶν 

ἔχει λαγὼς V, 74. 
πίτυλος II, 147. 
πιτυρίαν à ἄρτοι VI, 72. 
πιτύροις ἐουπὸς IV, 192. 
σίτυς I, 234. IV, 196. X, 

170. 
“πίων γῆ L, 227. 
Πλαγγόνιον μὐρον VI, 104. 
πλαγιάζειν III, 155. 
πλαγία ϑύρα] 1, 76. 
πλαγίαν πνεύματος 000i IV, 

80. 
πλαγιασάτω τὸν ἵππον L, 904. 
πλαγίαυλος IV, 74. 
πλάγιον, 199. 
σιλάγιος αὐλὸς IV, 74. 
ἐκ πλαγίου ἕερεφόν τιψὲς X0- 

μὴν IL, 80. 
πλαγιοῦν οὔτε ἕξαυτὸν οὔτε 

vov ἵππον 1, 205. 
πλαγίως ἐγκαϑῖσαι 1, 909, 
εἶ πλαγίως ϑίγοι τοῖς ὀδοῦσιν 

ὁ σῦς V, 80. 

πλάϑανοι X, 119. 
πλάϑανον VIL, 99. 74. 
πλαίσια ξυμπακτὰ X, 148. 
συλαίσιον 1, 129. 
πλακοῦντες μεσόμφαλοι!!,169. 

' ΣάμιοιΥΙ, 78. . 
Φιλοξένιοι VI, 78. 

πλακοῦντων εἴδη VL, 77. 

INDEX GRAECUS, 

πλακοῦς VI, 73. 78. 
πλανῶν IX, 134. 
σλάνη VIII, 14. IX, 134. 

158. 
ἄστρων IV, 156. 

πλανηϑῆναι IV, 28. 
πλάνης IX, 158. 
πλανήτης IX, 158. - 
πλανήτιδες κύνες V, 68. 
πλανητὰ ἄστρα IV, 156. 
πλανητὸν Υ, 170. 
πλάνους ἐν περιόδῳ. ἔχουσα 

πρεσβεία IV, 28. 
πλανώμενα ἄστρα IV, 156. 
πλανώμενον V, 170. 
πλασϑέντα κήρινα X, 189. 
πλάσμα VI, 180. VII, T. IX, 

132. 
πρόμηκες ἔκ στέατος 

καὶ λίτρου X, 150. 
πλάσματα VI, 183. 
πλάσται VIL, 165. | 
τὰς πλάστιγγας vrmnfapiis εἴ. ἢ 

vat IV, 172. 
πλάστιγγες ΤΥ, ῬΑ 
πλάστιγξ VI, 110. X, 126. 
ταῖς πλάστιγξιν ἐπιϑεῖναι IV, 

172. 
φπλαστικὴ VIL, 165. 
πλάστραΎΥ, 97. VIL, 96. 
πλαστῶς ΙΧ, 136. 

πλαταγώνίον IX, 122. 127. 
πλάται TI, 133. 181. 
πλάτανος], 984. 
b αὐτάν ἐξετίϑεσαν VIII, - 

112. | 
πλατέα ἰσχία 1, 190. 

στέρνα I. 190. 

πλατεῖα IX, 38. 
στλατεῖαι ὁδοὶ 1, 990. 
πλατεῖαν σκιὰν ποιούμενοι 

- «À&0o, I, 936. 
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πλατεῖα πόλις IX, 19. 
“φωνὴ Il, 116. 

πλατεῖς πόδες V, 70. 
πλατεῖς ποταμοὶ III, 103. 

πλάττει τὸ γέννημα ἡ ἄρκτος 
, 80. 

πλάττειν VIE, 165. IX, 133. 
πηλὸν VIL, 164. 
πλίνϑους X, 185. 

of πλάττοντες τοὺς zidovec VII, 

164. 
τὰς πλίνϑους VII, 

168. 

πλατύχερως ἔλαφος V, TO. 
πλατύλογχα ἀκόντια VIL, 157. 
πλατύλογχος ἄκων X, 144. 
πλατυπόρφυρα ἵμάτια VIL 68. 
πλατυπρύσωπος ἸΥ͂, 144. 

πλατὺς γέλως ΥἹ, 199. 

πλέγμα Vl, 182. VII, 172. 
X, 175. 183. 

δικτυῶδες IV, 116. 
ϑολοειδὲς VIL, 174. 

καλάμινον VIL, 173. 
ix κανάβων VIL, 176. 

pl 
ἐκ λύγων X, 158. 

πλέγμασι ϑηρᾶται ὁ λέων V, 

84 
πλέγμα σπάρτινον X, 186. 

ἐκ σπάρτου στερεὸν 
VM Ὁ; 

ἐκ σχοινίων VII, 172. 
| πλέγματα X, 179. 
πλεγμάτιον X, 183. 184. 
Πλεὶάδες IV, 142. 159. 

περὶ Πλειάδων δυσμὰς L 62 
ἐπιτολὰς.1, 62. 

πλεῖν!, 98. 198. 
εἰρεσίᾳ 1, 108. pl. S. Vid. 

106. 
πλεῖον IV, 164. 
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πρὸς τὸ πλεῖον βαρυνόμενος - 
᾿ δικαστὴς VIII, 12. 

πλειόνως IV, 164. 
πλείους IV, 164. 
τολεισταχύϑεν IV, 163. - 
πλειστηριάζειν IV, 164. Vid. 

VII, 14. | 
πλειστοβολίνδα παιδιὰ VIL. 

906. ΙΧ, 95. 110. 117. 
πλείω. Vid. πλεύσω. 
πλέκειν γυργάϑους VIL, 176. 

| κοφίνους VII, 173. pl. 

seiseins VII, 174.173. 
p d 

of πλέκουτες κεκρυφάλους X, 
192. 

σχοίνους VIL, 83. 
πλέκτα κράνη VIL, 88. 
πλεμτάναι VL, 47. 

(μήτρας) IL, 222. 
πλεκτάνῃ VIL, 174. 
πλεκτὴ X, 142. 

ἀναδέσμηΥ, 95. 
πλεκτιπκὴ VIL, 172. 207. 209.. 
σπλεχτικὸς Vll, 172. 
πλεκτικῶς VIL, 172. 
σλεκτοὶ πίλον X, 50. 
πλεκτὸν ἀγγεῖον X, 191. 

κανίσκιον VIL 176. X, 
91.. 

σκεῦος X, 165. — 
πλεχτὸς X, 99. 

«τρίμιτος X, 50. 
πλέκων VII, 172. 
πλέον IV, 164. 
πλεονάζειν IV, 164. 
πλεονασμὸς IV, 164. 
πλεονεκτεῖν VlIL, 7. 
τοῦ πλεονεκτεῖν ἐπιϑυμία VL, 

1389/07. 
πλεονέκτημα VI, 180. 
πλεονέκτης VIII, 7. 

πλεονεκτικὸς τύραννος L 42. 



826 

πλεονεχτικῶς VIIT, 7. 
πλεονεξία VIIL 7. 
τὴν πλεονεξίαν ποιεῖται καλλώ- 

πισμα VI, 132. S. 

κατὰ πλέον ἐξορύττειν VIII, 
101. 

πλέον σεμνύνεται ἢ αἰσχύνεται 
ἀδικῶν ΥἹ, 189, 

πλευρὰ lI, 162. IV, 161. 
δελφάκεια VI, 59. 

πλευραὶ VI, 59. 
ἀντίστροφοι II, 182. 
ἄσαρκοι L 191. E. 
γνήσιαι IL, 165. 181. 
δώδεκα Il, 167. 
ἵππου βαδίζει I, 189. 

191. E. 
κυνὸς V, 58. E. 
λαγὼ βαϑεῖαι V, 62. 

οὐ cca Y, 69. 

γόϑαι u 165. 181. 
ὀκτὼ II, 165. 167. 

πλευρὰ τῶν μαχομένων I, 126. 
κατὰ πλευρὰν βιαξόμενος & ἄνε- 

poc I, 111. 

πλευρὰ (νεὼς) 1, 88. 
Πιϑάκνης X, 48. 

πλευρία VI, 59. 
πλευρῖται ll, 178. 
πλευρῖτις IL, 166. IV, 187. 
οὗς πλεῦσαι ἐργῶδες διὰ τὸ 

μέγεϑος, ποταμοὶ III, 108. 
πλεύσω δὲ καὶ καταρόσω f. 

πλείω δὲ καὶ ἀρείω VIII, 
106. 

πληγαὶ VIIL, 79. 
πληγαῖς ἔκοψε VIII, 76. 
πληγὰς "offi. VIII, 76. 

S. 

πολλὰς τυπτῆσαι lll, 
19, 

INDEX GRAECUS. 

πληγὴ ll, 144. 
μέλ IV, 189. 

τὰ τῶν πληγῶν ἴχνη ἐπὶ τοῦ 
“προσώπου ov VIII, 79. 

τῷ πλήϑει ἀδιήγητον IlI, 88. 
S. 

νεμόμενα VIII, 113. 
ἐπὶ τὸ πλῆϑος ΙΧ, 152. 
ὡς ἐπὶ τὸ πλῆϑος IX, 152. S. 
πλῆϑος IV, 229. 168. IX, 149. 

γυναικῶν IX, 143. 
ἔνδημον IX, 9. 

πρὸς πλῆϑος ἡἠρμούμένοι λόγοι 
ΙΝ, 81. : 

πλῆϑος ναυτικὸν IX, 84. 
οἰκοδομημάτων IX, 39. 

πληϑούσης τῆς ἀγορᾶς I, 51. 
πλήκτης VI, 180. 
πληπτικὴ VII, 139. 
πληπτικος ΠῚ, 150. V, 1924. 
πλῆκτρα X, 134. ᾿ 
πλῆκτρον 1V, 69.. 

(ἡ γλῶσσα) II, 104. 
μηροῦ Il, 185. 

πληκτροποιητικὸς VIL, 154. 
σπληκτροποιητιπκῶς VIL, 154. 
πληχκτροποιία Vll, 154. 
πληκτροποιὸς VIL, 154. 
πλημμέλεια IV, 57. 
πλημμελεῖν IV, 57. 
πλημμελὲς IV, 57. 
πλημμελῶς IV, 57. 
πλῆμναι VIL, 107. X, 53. 
πλήμνη I, 145. 
πλημνόδετον 1, 145. 
πλημοχόη Xx, 74 
πλῆξις ἀέρος II, 116. 

πλήρεις ὁπλαὶ I, 191. 
πλῆρες, 138. 

αὔλημα IV, 78. 
πλήρεσι πνεύματος γνάϑοις 

ἐμφυσᾶν IV, 68. 
πλήρης tiui V, 151. 
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ϑεοῦ (ἀνὴρ) Ι,.48.ὃ 
πληρούντων τὸ δι ρμέδῶν 
τῶν ϑεσμοϑετῶν VIIL, 198. 

πληρωϑῆναι ϑεοῦ 1, 16. 
πλήρωμα VI, 180. 182. 
πληρώματα (νηὸς) ἐντελῆ 1, 

121. 
εὐδόκιμαϊ,191. 

E. 
πληρῶσαι IV, 178. 

συμπόσιον VI, 8. 

πληρώσασϑαι τὸν ἔρανον VIII, 
144. 

τὴν ναῦν L 199. 
σφενδόνας L 175. 

τόξα 1, 164. 
πλήρωσις IV, 178. V, 52. 

VIII, 149. 

πλησιάσαν V, 92. 
πλησιασμὸς V. 93. 
πλησιόχωροι VI, 113. 
πληστηριάξειν VII, 14. Vid. 

IV, 164. 

πλησίστιος VII, 160. 
πλήττειν κρόκην VII, 35. 
πληττόμενα o ὄργανα IV, 58. 
πλήττων VIIL 77. 
πλινϑεῖον X, 185. 
πλινϑεύειν VII, 163. X, 148. 
πλινϑευταὶ VIL, 168. 
πλίνϑινοι τοῖχοι X, 49. 
πλινϑίον IX, 98. 
πλίνϑοι VII, 1294. 163. 
πλινϑουλκεῖν VII, 163. 
πλινϑουλκὸς VII, 163. 

: πλινϑουργὸς VII, 163. 

] τὰς πλίνϑους ἀναβαλεῖν πρὸς 
᾿ἀριϑμὸν VII, 119. 

πλίνϑους πλάττειν VH, 168. 
X, 185. 

᾿πλινθοφορεῖν VII, 130. 168. 
πλινϑοφύροι VII, 180. 
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πλιχάδες II, 172. 
zÀoia "iva I, 83. 

μακρὰ 1, 89. 119. E. 
πλοιάρια (εἶδος γυναικείων 

ὑποδημάτων) VIL, 93. 

πλοῖα σιταγωγὰ Vl, 36. 
πλοῖον l, 82. S. 

χατάφρακτον I, 92. 119. 
μονόξυλον I, 82. 
οἰναγωγὸν Vi, 23. 
φορτηγικὸν L 83. 

(πλοίου) πάϑη 1, 114. 
πλοκάδες ll, 98. 
πλοκαμὶς 11, 27. 
πλόπαμον πέπλεχται V, 88. 
πλόκαμος IL, 97. 
πλόκανον ΙΓ, 172. X, 128. 
πλοκεὺς VIL, 172. 
πλοκὴ VII, 172. 
πλόχκια V, 98. 
πλόκιον VIL, 172. 
τὴν τοῦ πλοῦ δυσχέρειαν πα- 

ραμυϑούμενος τελώνης 1X, 
88. 

πλδῦς 1, 123. 
ἀκαριαῖος IL, 33. 
ἐξ οὐρίας 1, 103. 

εὔδιος I, 105. E. 

πλούσιος 1Π, 109. VI, 196. 

IX, 54. 
πλουσιώτατοι τριαχύσιοι VIII, 
100. 

πλούταξ Π1, 109. 
πλουτεῖν ΠΙ, 110. 
πλουτηρὸν χρῆμα VUL, 110. 
πλουτίνδην καταλέγειν !,176. 
πλοῦτον τὴν Seni τιϑέμενος 

ΠῚ, 114. S 
πλουτοποιὸν nia ΠῚ, 110. 
πλοῦτος lll, 110. VI, 196. 
πλουτῶν lll, 110. 

πλοχμὸς ll, 30. 
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πλῦμα ἰχϑύων VIL, 40. 
ἡ κατατετριμμένη ἑταίρα 

, VII, 39. 
τὸ ὕδωρ ἀπὸ τοῦ πλυνοῦ 

89. i 
πλυνέας ἂν εἴποις τοὺς πλὺν- 

τας VII, 88, 

πλύνειν VII, 39. 40. 
τὸ λοιδορεῖν VII, 88. 

πλυντιχὰ VIL, 39. 
nivvol VII, 37. 38. X, 185. 
πλυνόν με ποιεῖς VII, 88. ᾿ 
πλύνται VII, 87, 
πλυντήρια VIII, 141. X, 135. 
πλυντήριον X, 18. 
πλυντιπὴ VII, 37. 38. 209. 
πλύντρα VII, 88. 
πλύντριαι VII, 37. 38. 
πλυντρὶς VII, 40. 
συλώιμοι νῆες 1, 191. 
σλωταὶ Vl, 68. 
“πλωτῆρες 1, 95, 

πλωτοὶ ποταμοὶ {Π|, 103. 
πνεῖ εὐῶδες II, 75. pl. 

τὰ ἴχνη Y, 12. 
ico πνεῖν VHI, 151. 
πνεῖν IL 219. 
πνέοντες νωϑὲς αὐλοὶ IV, 21. 
zvéovrog φιλίου ἀνέμου I, 

105. Vid. I, 110. 
πνεῦμα II, 73. VI, 121, 181. 

ἀποφέρεται ἀπὸ τῶν 
iyvày V, 19. 

γλυκὺ IV, 72. E. 
διασπείρειν. IV, 69. pl. 
δυσῶδες ἀφιέντα 1l, 

εἰλικρινὲς IL, 77. 
, , * 

εἰσκρίνεται n. τας 

δῖνας II, 77. S 

ὥσπερ πνεῦμα "stie τῇ. 
πόλει iX, 159. 

INDEX GRAECUS. 

πνεῦμα ἐπέφλεξε τὰς ἀρούρας 
1, 58 

ἵππου ἵ, 916. 
izvàv V, 74. 
καταπέμπειν εἰς τὸν 

αὐλὰν IV, 68. S. 
μαντικὸν 1.15. 
μητρῷον Y, 50. 
(βήτορος) VI, 148. 
ἡ ψυχή ian». IL, 226. 

pl. 
τὰ πνεύματα ἀποφερύμενα ἥδι- 

στα ἔγων I, 240. 
donatum V, (0. 
ἕλκειν προσφερύ- 

μενα τῇ δινὶ IL, 

διακρίνομεν 1,77. 
διαῤῥέοντα ἔχον 
χωρίον V, 108. 

περὶ τὰ. ἐτήσια πνεύματα 1, 
61. 

πνεύματα Ζεφύρια I, 188. 
πνεύματι ἀφεῖναι elg τὸ πέλα- 

γος 1, 108. 
τῷ ἀνε σα ἀφέντες τὰ ἵστία 

, 107. 
Bos ἀνθεστηκότος 1, 
110, 8 

ἑστηκότος κατὰ πρύ- 
μναν I, 106. 

κατὰ πρώραν 
I, 110. 

μαχομένου 17114:5. 
μέγεϑος IV, 69. pl. 
πεσόντος I, 106. S. 
ὁδοὶ ΤΙ, 235. IV, 

80. É. 
πλήρεσι γνάϑοις da- 

φυσᾶν IV, 68. 
προσβολὴ ui, 94. 
ὑποπλῆσαι τὸ πρίνον 

ΙΧ, 198. 

€—H 4E 
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τοῦ φέροντος ἀεὶ 
- ῥξύτερος VI, 121. 

írov ἀκρίτων ὄντων L, 
110. pl. 

᾿ἀποβολὴ TIL, 94. 
πνευμονίαι λοβοὶ II, 215. 
πνέων 11, 219. 

ἠρινὸν (λειμὼν) 1, 240. 
μέγα (αὐλητὴς) IV, 72. 

S. pl. 

πνιγεῖς X, 54. 
πνιγεὺς VII, 110. 
πνιγηρὸν χωρίον V, 110. 
πνιγηρῶς V, 111. 
πνῖγος V, 111. 
πνικτὰ X, 107. 
πνοαὶ I, 238. | 

περὶ πνοὰς Ζεφύρων 1, 61. 
7v , . 

ly Πνυκὶ ἐνεχκλησίαξον VIII, 

132. 

Πνυκίτης ὙΠ], 133. 
Πνὺξ ὙΠῚ, 189. 
zó« V, 84. X, 166. 
ποάζειν VIL, 142. 
zóe, V, 9. 
πόα Μηδικὴ VII, 142. 
πόαν ἐπιβαλόντες V, 82. 

ποάστρειαι VIL, 141. 
γυναῖχες VIT, 148. 

ποάστριον VII, 184. 
ἐπὶ πόδα ἀναχωρεῖν I, 165. II, 

195. 
ποδάγρα II, 195. IV, 189. 

V, 63. 
᾿ (aj ποδοστράβηγν, 32. 

aideyooi (τὸ ἐργαλεῖον), 19. 
«X, 441. 
ποδαγρᾶν 11, 195. 
-ποδάγρης ἀνὴρ IV, 189. 

. ποδάχνης VIL, 157. 
ποδαλγεῖν lI, 196. 
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ποδαλγὴς 11, 196. 
ποδαλγία M, 196. IV, 189. 
ποδανιπτὴρ X. 78. 
ποδάνιπτρον X, 78. Vid. II, 

196. 
πόδα προβεβηκὼς τὸν ἕτερον 

ΤΙ, 91. 
ποδάρια II, 196. 
τοὺς πόδας αἰωρεῖν ὑγροὺς L, 

215. Vid. IX, 121. 

τοὺς πόδας διάστροφοι κύνες 

V, 69. 
gi ἐναπονιπτέον σχεῦ- 

og X, TT. 

ἐνειλιγμένος X, 50. 

χατὰ πόδας ἐφέπεσϑαι V, 10. 

τοὺς πόδας τοῦ ἵππου στερε- 

οὖν καὶ κρατύνειν 1, 208. 
σπουδαῖον llI, 149. 

ὑποσκελίζοντα χωρία 
I, 187. S. 

κατὰ πόδας οὐραίους ἵστάμε- 
νον ἵπποου 1, 210. 

χωρεῖν V, 60. 
ποδεῖα Il, 196. 
πόδεια VII, 91. 

τριμίτινα VIL, 92. 
πόδες VL 4T. 

οἵ πόδες καλούμενον évovOs- 
τήϑησαν IV, 91. 

πόδες of ὄπιαϑεν V, 70. 
ὀπίσϑιοιϊ, 193. pl. S. 
πρόσϑιοι ip 193. V, 

70. pl. S. 
ὡς τὼ πόδε ὑποτρέμειν IL, 15. 
ποδεὼν ἀσκοῦ ll, 196. 
ποδηγῶν I, 98. 
ποδήρεις χιτῶνες VH, 63. 

ποδήρης χιτὼν ll, 196. IV, 
120. 

πόδια X, 49. 

ποδίας (ὃ βόλος) VII, 205. 
ποδίδες X, 168. 
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ποδὶ διαβατοὶ ποταμοὶ III, 103. 
προῦσαι τὴν τοῦ ἵππου 

γαστέρα 1, 910. 
ποδὶ σιμῶ παίειν τὸν γλουτὸν 

IX, 126. -.. 
ποδισμὸς ΓΝ, 99. 
ἐν τῇ ποδακάχκῃ εἰρχϑῆναι VIII, 

72. 
ποδοκάχκη lH, 195. 
ποδονιπτὴρ ll, 196. 

ποδόνιπτρον 11, 196. Vid. X, 
78. 

ποδὸς μέρη 1, 11. 197. 
κατὰ ποδὺς μόνου τοῦ ἑτέρου 

πηδᾶν IX, 121. 
ποδοστράβαι, TT. 
ποδοστράβη], 196. IV, 182. 

V, 82. 38. X, 149. 
ποδοχῶν Ι, 98. 
ποδώκεις δρομεῖς ΠῚ, 149. 

κύνες V, 60. 
“ποδώκης ll, 194. 

ἵππος 1, 195. 
τῶν ποδῶν νίπτρον ΝΗ, 40. 
ποδῶν πεντήκονταπερισχοίνισ- 

μα VIII, 124. 
περιειλήματα VI, 91. 
τὰ πρανῆ V, 68. 
σημεῖα Y; 14. 
τὰ ὕπτια δασυνόμενος λα- 

γὼς V, 68. 
νὐδιοούτὸν X, 191. 
πόϑος HI, 79. 
τῷ no0o φλέγεσϑαι III, 68. 
ποιεῖν ἵν, 17. 
εὖ ποιεῖν τοὺς γονέας ὙΠ], 86. 
ποιεῖν ἔκφαντα V, 147. S 

ἥλους VIL, 107. 
μέτρα ὑγρὰ καὶ ξηρὰ VILE, 

180. 
ποιήματα IV, 17. 
ὑπερῷα VII, 119. 

τί ποιεῖς ἐν μέσῳ; IX, 125. 

INDEX GRAECUS. 

ποιεῖσϑαι ἀποβάσεις ἔκ νεῶν 
L 125. 

καμπὰς Ι, 204. S. 
πρόσοδον πρὸς τοὺς 

ϑεοὺς 1, 95. . 
ποίημα VII, 7. Vid, IV, 17. 
ἐπὶ ποιήμασι παραλλάττων lV, 

ποιήματα (τὰ τέκνα) ΠΙ, 10. 
ποιῆσαι VIL, 197. 

sov I, 13. 
of ποιήσαντες ΠῚ, 8. 

ποιήσας Υ, 149. 
ὁ ποιήσας II, 8.. 
ποιήσασϑαιϊ, 27. 

ip ξαυτοὺς!], 166. S. 
ἐχβολὴν τῶν φορτίων 
L 99. 

κατήκοον τὸν δῆμον 
IV, 28. S. - 

παῖδας III, 18. 
σπονδὰς IV, 99, S. 
συμβάσεις I, 153. 

εἰς ποίησιν ἐμμανὴς ἵν, 59. 
ποίησις VII, 127. 

ἀγαλιιάτων L1. 
ποιητὴς IV, 52. 

αἰσχρῶν 

128. 
γελοίων VI, 199. 123. 

ποιητικαὶ τέχναι ὙΠ, 188. 
158. 

φωναὶ II, 109. 

ἀσμάτων VI, 

ποιητικὴ IV, 16. 
toov τέχνη VII, 126. 

ποιητικὸν μέλος IV, 56. 
ποιητικὸς IV, 16. 52. ᾿ 
ποιητικῶς IV, 16. 
ὁ τοῦ ποιητοῦ τάφος δ, 100. 
ποικιλεὺς VIL, 35. 

ποικίλῃ μίτρα τὴν κεφαλὴν «a- 
τείληπται IV, 153. 

ποικίλη στρωμνὴ X, 49. 



INDEX GRAECUS, 

ποικιλία IV, 50. 
ποικίλλειν IV, 49. VII, 34. 
ἄνευ ποικιλμάτων ἐσθήματα 

VII, 51. - 
ποικιλόδιφοος VII, 112. 
ποικίλον IV, 115. VII, 47. 
ποικίλος μάσϑλης VII, 93. 

πίναξ X, 84. 
σοφιστὴς IV, 47. 

ποίκιλσις VII, 34. 
. ποιπιλτὴς VII, 34. 85. 

ποικιλτικὴ τέχνῃ VII, 84. 
ποικιλτικὸς VII, 84. 
ποικιλτικῶς VII, 84. 

ποικίλως IV, 51. 
ποιμαίνειν Ϊ, 250. VII, 185. 
ποιμένες VII, 185. 
ποιμενικὰ αὐλήματα IV, 56. 
ποιμένων μοῦσα IX, 12. 
ποιμὴν 1, 949 . 
soiawnl, 249. VIL, 185. IX, 

16. 
ποιμνίται κύνες VIL, 185. 
ποιούμενος πρόσοδον τὴν πο- 

λιτείαν δήτωρ 1V, 37. 
ποιῶ V, 156. 
ποιῶν IX, 6. 
τί ποιῶν ἀπώλετο ὁ ἔμγονός 

σου; ΙΧ, 195. 

πῇ πόκα IV, 103. 
χίλια πύκα βιβάντι 1V, 102. 
πόκον ἐρίων πιναρῶν VII, 28. 
τῇ πόλει ζῶν {Π|, 67. 
πολεῖν ξαρν 1, 923. 
τῇ πόλει Pbeliefn ὥσπερ χιὼν 

IX, 189. 
πύλεις ἀπέστησαν 1, 180. 
- περιοικίδες VI, 113. 

πο μαρχος (4ϑήνῃσι I, 128. 
Vli, 85. 91. 

εἰς τὴν πολεμίαν κατέλαβον 1, 
180. 8. 

331 

τῆς πολεμίας ποι ἀποβαίνειν I, 
125. S. 

πολεμικὴ IV, 99... 
πολεμικοὶ ἄνδρερ I, 156. 
πολεμικὸς Ll, 150. 

feudéó I, 195. 
στρατηγὸς I, 178. 

kar  Ὑϑ τον: οὐ φιλοπόλεμος 
δὲ I, 41. 

τῶν πολεμικῶν amit ui I, 
157. 

πολεμικῶς L 157. 
πολέμιος lll, 62. 

Onoiov V, 9, 
πρὸς τοὺς πολεμίους ἀπελϑόν- 

τες ἄνευ τοῦ πεμφϑῆναι 
VIIL, 52. 

πολεμίους κακῶσαι IV, 99, 
φοβῆσαι IV, 99. S. 

moleutovijotot T ἵπποι Ι, 181. 
πολεμιστήριος ἦχος ἀδλικι γος 

πολεμιστηρίου 
μέρη 1V, 86. 

πόλεμον ἀκήρυπκτοι VIII, 189. 
TW 177.IX, 9. 

σαλπίσματος 

πολέμοις ἀκηρύκτοις χρώμενοι 
I, 151. S. 

πόλεμον πυοκηρύξαι IV, 93. 
εἰς πόλεμον συνέπεσον I, 154. 
πολεμοποιοὶ I, A94. " 
πολεμοποιὸς τύραννος L 42. 
πόλεμος 1, 158. 

ἐμφύλιος VIII, 110. 
ἀκήρυκτος IV, 95. 

πολέμου βοὴν ὃς οὐδ᾽ ἂν ἐνέγ- 
κου ἵππος I, 198. 

ἐπὶ πολέμου ἐπυικηρυκεύσασϑαι 
IV, 93. S. 

πολεμοῦντες ἀκηρύκτως ἐχϑροοὶ 
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μέχοιτοῦ δεδίξασϑαι 
1, 151. pl. 

πολέμου στόμα Ἰ, 100. 
τῶν ἐν πολέμω ἀποϑανύντων 

ἐπιτάφιος ἀγὼν VIIL 91. 
of τῶν πολέμων δομμελούμενοι 

VIII, 94. 
“κοινωνοὶ L 159. 

πόλεων μέρη 1X, 27. 
ἐν οἰκήσει σχήματα τρία 

^M 
πύλεως ἀνάστασις HL, 91. 
πόλεως βασιλέως IX, 99. 

μέρη. IX, 6. 8. 41. 50. 
τὰ αἰσχίω ΙΧ, 48. 

ἀπὸ πόλεως ὀνόματα ΙΧ, 96. 
πολῆσαι 1, 922. 
ἡ πολιὰ κατάκομος IV, 188. 

189. 
πολιεῖς ϑεοὶ IX, 96. 40. 
πολίζειν ΙΧ, 7. 
σπολίζων IX, 6. 
τὴν πόλιν κατέλαβε IX, 159. 

S. 

τειχίσαι T, 174. S. 
διὰ χειρὸς ἔχειν LI, 158. 

πολιοκρύταφος 1I, 19. 
πολιορκῆσαι 1, 167. 
τῆς πολιορκίας τὸν χρόνον πα- 

θατεῖναι L, 167. 
πολιὸς IL 19. 
ὁ πολιὸς ᾿ϑεράπων IV, 149. 
Πόλιος οἶνος VI, 16. 
πολιὸς Σάτυοος Iv, 142. 

πολιοῦσϑαι 11, 21. 
πολιοῦχοι ϑεοὶ I, 94. IX, 96. 
πόλις iV, 142. IX, 6. T. 8. 

97. 40. 
ἄπολις HI, 58. 
ἀρχαία IX, 19. E. 
ἀτείχιστος T, 174. S. 
γηρῶσα IX, 18. E. 
δυσχείμερος 1X, 23. E. 

INDEX GRAECUS. 

ἔχμετρος IX, 21. E. 
ἔναγχος wricO sica IX, 18. 

E 
ἔρημος IX, 94, E. 
εὔξενος IX, 95. E. 
"ἰπειρῶτις IX, 17. E. 

λογίμη H, TN 
ὄρειος ΙΧ, 22. E 

πόλιαμα IX, 94. 
πολισμάτιον ΙΧ, 94. 
πόλις τετειγισμένη 1l, 174. S. 
πολιστὴς IX, 6. 
πολῖται ἐγγεγραμμένοι ἐν λευ- 

κώματι VIIL, 104. 
πολιτεία IX, 96. 

biques ἡ πρεσβεία IV, 
28. 

τὴν πολιτείαν καταλύων IV, 35. 
VI, 159. S. 

τῆς πολιτείας εν τριά- 
κοντα VIII, 112. 

μεταβολὴ ΙΝ, 88. 
τὰς πολιτείας τῶν νησιωτῶν 

ἐφορῶντες VIII, 114. 
στολιτείας σύγχυσις VI, 178. 

τυχεῖν ἐκ δόγματος *01- 
νοῦ III, 56. 

X πολιτεία τιμὴ ξένων VIII, 
140. 

πολιτεύειν IX, 96. 
σπολιτεύεσϑαι IX, 96. 
πολιτευύμενον IX, 96. 
πολιτευόμενος ἐπὶ χρήμασι VI, 

190. 8. 
πολίτης MI, 51. IX, 7. 26. 
πολιτικὴ IV, 6. 

1 σοφέα IX, 96. 
πολιτικὸς IV, 16. 95. 

——————— " 
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ἀνὴρ TX, 26. 
βίος IV. , 40. 

λόγος ΙΧ, 96. 
ῥήτωρ IV, 20. 

πολιτικῶς IV, 16. 
πολιτογραφεῖν Hl, 56. 
πολιτοκοπεῖν IX, 26. 
πολιτοκοπία IX, 26. 
πολίχνη IX, 24. 
πολίχνιον ΙΧ, 24. 

ὡς ἐπὶ τὰ πολλὰ IX, 159.153. 
πολλαγόρασος VL, 15. 
πολλὰ καὶ ἄκριτα (λέγων) VI, 

146. 
πολλάκις ἐπαναλαβωνΎ!, 140. 
πολλαπλασιάξειν IV, 164. 
πολλαπλάσιον IV, 164. 
πολλαπλασιύνως IV, 164. 

πολλαπλασίων IV, 164. 
πολλαπλοῦς σοφιστὴς IV, 47. 
πολλαχόϑεν. IV, 108. 
πολλὴν σκιὰν ποιούμενοι κλά- 

9o: I, 236. 
πολλῇ χειρὶ II, 150. 
πολλοστημόριον IV, 165. 
πρὸ πολλοῦ 1, 72. 
ὃν πολλοῦ ἄν τις ἡγήσαιτο τοῦ 

μηδενὸς V, 162. 
τοὺς πολλοὺς διαπτύων lil, 

66. 8. 
ἐπὶ πολλῷ μαϑεῖν IV, 46. 
πολλῶν προσδεὲς V, 170. ' 
πολλῷ δέων δήτωρ ἴγ, 21. VI, 

141. 
πολλῶς IV, 23. 

ἐπὶ πολλῷ τετιμημένα VIL, 10. 
πόλος, IV, 

ὃ Cua τὰς ὥρας VI, 

110. IX, 46. 
( κεφαλὴ) IL, 38. 

(πολὺ ΠΙ, 88.) S. 
ὡς τὸ πολὺ IX, 152. 
zoàvcyoía V, 12. 

πολυάδελφος VI, 171. 
πολυάνδρεια IX, 15. 
πολύανδρος VI, 171. 
πολυανϑὴς VL, 171. 

λειμὼν Ι, 240. 
στρωμνὴ Χ, 42. 

πολυανϑρωπία Il, 5. 
πολυάνϑρωπος IL, 5. VL, 171. 

ὁδὸς ΤΠ], 96. 
πολυάργυρον ἵ ἱερὸν I, 23. 
“ολυάργυρος III, 109. VI, 170. 

τράπεζα Π|, 84. 
πολυαρμόνιον IV, 68. 
πολύγαμος II, 41. 48. 

πολυγένης V1, 171. 
πολυγενὴς πόλις ΙΧ, 91. 

πολύγλωσσος VI, 170. 
πολύγλωττος II, 108. VI, 170. 
πολυγνωμόνως IV, 95. 
πολυγνωμοσύνη IV, 22. 
πολυγνώμων ῥήτωρ IV, 90. 
πολύγονον V, 13. 
πολυγύνης VL 171. 
πολύγωνα σχήματα IV, 160. 
πολυγώνιον IV, 161. 
πολύδακρυς II, 63. VI, 202. 
πολύδενδρα ὦ 007 1, 228. 
πολύδενδρος ΥΙ, 171. 
πολύδημος nli IX, 21. 
πολυδουλεία III, 80. 
πολύδουλος ΠῚ, 80. VI, 171. 
πολυδωρία IlL, 118. 
πολύδωρος III, 118. 
πολυειδὲς σῶμα παρδάλεως V, 

83. 
πολυειδὴς VI, 171. 

λειμὼν 1, 240. 
πολυέραστος III, 72. 
πολυέταιρος ΠῚ, 62. 
πολυετὴς ylper, II, 15. 

&vpusoc L 58. 
οἶνος I, 68. 
χρόνος 1, 58. 

ΣἊΝ νυν TES 
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πολύζυγος ναῦς L, 88. 
πολυήκοος Vl, 170. 
πολυϑεάμων VI, 170. 
πολύϑηρα ὄρη V, 18. 
πολυϑηρία V, 18. 
πολύϑηρος ἄγρα V, 18. 

ὕληΎ, 18. 
πολυϑοέμμων VI, 171. 
πολυϑρύλλητον VI, 206. 
πολυϑρύλλητος 1V,159. VI,99. 
πολυϑρυλλήτως VI, 206. 
πολύϑυροςΎ , 171. : 
πολυΐστωρ VI, 170. 
πολυκαμπῆ μέλη IV, 66. 
πολυκαμπὴς αὐλὸς ἵν, 67. 
πολύκαμπτον αὔλημα 1V, 63. 
πολυκαρπία I, 51. 240. 
πολύκαρπον δένδρον Ι, 940, 

χωρίον 1, 239. 
πολυκίνητον V, 170. 
Πολυκλείτου χεὶρ II, 150. 
πολύκομπος. αὐλὸς IV, 67. 

πολυκτημοσύνη ΠΙ, 110. VI, 
196. 

πολυχτήμων ΠῚ, 109. VI, 196. 
170. 

πολυκύμων λιμὴν], 101. 
πολυλογεῖν X, 51. 
σπολυλογία 11, 121. IV, 922. 

149. 
πολυλόγος lI, 121. VI, 119. 

146. 149. 170. 
ῥήτωρ IV, 20. 

πολυλόγως IV, 24. 
πολυμαϑὴς IV, 11. 
πολυμελὴς VI, 170. 

αὐλὸς IV, 67. 

πολυμελπὴς αὐλὸς Iv, 67. . 
πολυμελῶς IV,: 57. 
πολυμήκης αὐλὸς IV, 67. 
πολυμηχανία VII, 189. 
πολυμήχανυς VII, 189. 
πολυμιγὲς V, 170. 

INDEX GRAECUS, 

πολύμιτος VIL, 31. 
πολυμνήστη HL, 48. 
πολύμνηστος Ill, 48. 

πολύμορφος VI, 171. 
λειμὼν. L 240. 
πάρδαλις, 88. 

: be imc; n 42. : 
πολὺν νοῦν ἀπαγγέλλων Vt ἢ 

βήμασι ΥΙ, 149. 2A β 
πολύνοια 11, 998, JV, 29, 
πολυνοίᾳ μὐάλον ἤ πολυλογίᾳ 

χαίρων VI, 149. 
πολύνους ll, 299. j 

μᾶλλον ἠπολυλόγοςΎΥΙ!, 
149. 

δήτωρ IV, 90, 
πολύνυμφος II, 48. 
πολύνως 11, 230. IV, 23. VI, 

150. 
πολύξενος III, 59. 

πόλις IX, 91. 
πολύξυλος VI, 171. 
σπολύοινοι Losidei I, 243. 

πολύοινος Vt,-171í 

πολυοινότατον χωρίον VI, 22. 
πολυόστεον 11, 197. 
πολυύφϑαλμος Ἄργος IV, 141. 
ἐκ τοῦ πολυ GvvOsra VI, 170. 
πολυπαιδία II, 14. 
πολύπαις ΠῚ, 14. YVL'ATE 

πολυπλανὴς πρέσβοί, IV, 98. 
στολυπλάνητος VL, 170. 
πολύπλευρον IV, 161. 
πολυπληϑία IV, 163. - 
τὰ πολύποδα 11, 195. 
πολυπόδεια πρέα VI, 88. 47. 
πολύπολις χώρα IX, 27. 
πολύπονος VI, 170. 

πολυπόρευτος VI, 170. 
πολύπορος VI, 171. 
πολυπότης VI, 43. 171. 
πολύπους Il, 195. VI, 171. 

ἰχϑὺς lI, 20. 
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νόσημα II, 78. 
—P VIII, 31. 
— IV, 38. VIII, 

ποϊοπρογμοσύνην 
|. ψγυται IV, ^» 
/— πολυπράγμων 170. 

T πόλις IX, 98. 
EL IV, 36. 

πολυπρόβατος ΥἹ, 171. 
E πολυπρύσωπος ΥἹ, 170. 

᾿ πολύπτυχον γραμματεῖον IV, 
E 48. 

πολύῤῥιξος ϑάμνος V, 48. 
πολύῤῥους VL 170. 

ποταμὸς Vl, 148. 
πολυσαρκία II, 233. 
πολύσαρκος 1f, 233. 
πολυσιτία I, 51. 
LOT VI, 34. 42. 171. 
í ̓πολυσκώμμων VI. 171: 
í πολὺς ὄμβρος Ι, 116. 
᾿ παράλογος Ii, 119. 
j δέων ῥήτωρ IV, 20, 
$ δήτωρ IV, 20. VL 147. 
won τὴν γνώμην VI, 

181 
3 πολυσχημάτιστον V, 170. 
 molvogynuó voc IV, 98. 
ποϊυσχήμων VI, 171. 

ὀρχηστὴς IV, 96. 
πολυσχιδὲς V, 170. 
“πολυσχιδῆ Υ, 74. 
πολυσώματος II, 235. VI, 170. 
᾿πολυτάλαντον 6 ἱερὸν E 9$. 

πρᾶγμα IX, 54. 
πολυτάλαντος, ὁ πλούσιος IX, 

᾿ πολυτεχνία ΠῚ, 14. 

πολύτεκνος TII, 14. 
πολυτελὴς VI, 171. 
πολύτιμον λέϑοι IX, 49. 

παρενδεί- 

335 

πολύτιμος VI, 171. 
zolvioxov V, 73. 
πολύτρητος αὐλὸς IV, 80. 
πολύτριχος πώγων ll, 24. 
πολυτροπία IV 2 60. * «^ 
πολύτροπον αὔλημα IV, 78. 
πολύτροπος VI, 170. 

σοφιστὴς IV, 47. 
πολυτρύπως IV, 51. 

: φολύυδρος VL, 171. 
πολύυλος VI, 171. 
πολυφημία V, 168. 
πολύφημος γί, 170. 
πολύφϑογγος αὐλὸς IV, 67. 

TT. 
πολυφιλία III, 63. 
πολυφίλοις III, 63. 
πολυφιλώτερος 111, 63. 
πολυφορία 1, 240. 
πολύφορον V, 170. 
πολυφύρον ἀὐνῥῥὺν Ι, 940. 

- πολυφόρος γὴ1, 297. 
λειμὼν, 940. 

πολυφωνία 11,.119. VI, 148. 
πολύφωνος Il, 111. V, 154. 

VI, 170. 
αὐλὸς IV, 67. 

πολύχαλκος VI, 171. 
πολύχειρ IL, 150. VI, 170. 

^ moÀvyctola II, 149. 150. 
πολύχορδον IV, 68. 
πολύχορδος αὐλὸς IV, 67. 
πολυχρηματία ΠΙ, 110. VI, 

196. 
πολυχρήματος III, 109. VI, 

170. 196. 
πολυχρημοσύνη ΠῚ, 110. 
gs ie παραπέτασμα X, 

πολύχφους λειμὼν I, 240. 
πολύχρυσον e ἀρχεῖον I, 23. 
πολύχρυσος III, 109. VI, 170. 
πολυχρώματος λειμὼν 1, 240. 
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σοφιστὴς IV, 48. 
zoAgol VI, 61. 62. 
πολφοφάκη VI, 61. 
πόμα VI, 15. 182. 
πομπεῖον ΙΧ, 45. 
πομπείων ἐπισκευαστὴς X, 16. 
τὴν πομπὴν πέμπουσι τῇ ϑεῷ 

VIH, 94. 
πομπῆς ἐπισκευαστὴς X, 16. 
πομπιπὴ σάλπιγξ IV, 89. 
πομπικοὶ ἵπποιΐϊ, 181. 
πομπικὸν αὔλημα IV, 73. 

posrus σάλπιγγος IV, 

πομπικὸς ἕν I, 195. 211. 
πομπῶν κήρυκες VIIL, 103. 

πομφόλυγες V, 101. VII, 96. 
πονεῖν TII, 143. 
πονεῖσϑαι L 157. 

πονηρεύεσϑαι IV, 18. 
πονήρευμα VI, 182. 
πονηρία τνν "12. 
πονηρίας δόξα VI, 186. 
πονηρὸν τὸν εἴσπλουν ἔχων 

λιμὴν Ι, 101. 
τὸ στόμα ἔχων λιμὴν 

I, 101. 
τάριχος VII, 27. 

πονηρῶς IV, 14. 
πονῆσαι III, 191. 158. 
πονήσας VI, 139. 
πόνοι ΠῚ, 148. 
πόνον fuse πρεσβεία IV, 28. 
πόνος T x 2354. 

πονούμενος III, 104. 
ποντικὰ ταρίχη VI, 48. 

ποντικοὶ τάριχοι VI, 49. 
πόπανα προσφέρειν 1, 28. 
ποπίζουσιν ἔποπες V, 89. 
ποππύζεται ζευγηλατρὶς VII, 

188. 
ποππυσμῷ παριστάναι I, 210. 
πόρδαλις VIL, 202. 

INDEX GRAECUS. 

πορεία. Vid. Not. IIT, 92. 

πορεῖὰ MI, 92. 
ϑαλάττια T, 83. 
τὰ ὀχήματα Ill, 99. 

πορεύεται ΠῚ, 92. 
πορευόμενος IIl, 92. 
πορϑῆσαν I, 169. 
πορϑμεῖον I, 82. 
πορϑμεῖς VII, 190. 
πορϑμεὺς VI, 128. 
πορϑμίον VII, 190. 
πορϑμὶς Ι, 82. 
πορϑμὸς PX 18. 

(ὁ κοῦφος ἄνϑρωπος) 
VI, 121. 

ἐκ πορϑμοῦ μύραινα VI, 63. 
πορϑμῷ προσοικοῦσα πόλις 

X, 97. 
πόριμος δήτωρ IV, 84. 
πορισμὺς IV, 34. 
ποριστὴς IV, 84. 
πορκεῖς VIL, 137. 
πόρκης VII, 157. 
πόρκοι I, 97. X, 182. 
oí τῷ πόρκῳ χρώμενον VII, 
A87. 

πόρναι) VII, 201. 
ταῖς πόρναις ὁμότεχνος VI, 

126. 
πορνεία VI, 189. 
πορνεῖα VII, 201. IX, 84. 
πορνεῖον IX, 45... 
πορνεύεσϑαι ὙΠ, 202. 
πορνεῦσαι κατὰ συγγραφὴν ἡ 

VIII, 140. ! 
πορνεύτρεια VII, 201. 
πόρνη VI, 189. 

ὡς πόρνη σαπρὰ VIL, 202. 
πορνίδιον VII, € 201. 
πορνοβοσκῆσαι VIL, 202. 
πορνοβοσκία VII, 209. 4 
πορνοβοσκοὶ IV, .120. VIL 

201. , 
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π᾿ ἴς συνὼν ΥἹ, 188. 
πορνοβοσκὸς lY, 148. 146. 

V1, 1238. . 
e cratey VI, 188. 
pvo VII, 201. 

diror V 126. 152. 
πορνοτελῶναι VII, 202. IX, 

"ὧν ΙΗ, 9. 12 
Vijupétlag 4 qv I, 109. S b 

πρῶτος II, 222. 

σκολιὸς τῆς ἀκοῆς Il, 84. 
πύρους ἐξευρεῖν IV, 98. 
πύρπη͵ VII, 54. 
πορφύρα VIIL 140. 
πορφυρᾶ ἐσθὴς IV, 119. 
πορφύραι ΥἹ, 47. 
oco βάβδοι iv τοῖς χι- 

τῶσι VIL, 53. 
᾿ πορφύρας ὀχτὼ κύχλοι VII, 

170. 
: περὶ πορφύρας ὅπως τὴν ἀρ- 

Ld 

b 

! 
[4 

I 

E 

χὴν svo£on I, 45. 
πορφυρᾶ “στρωμνὴ X, 49. 
τῇ πορφύρᾳ συνύφαντος χλα- 

μὺς VIL, 48. 

φυρεὺς 1, 96. 
ρλμάνφμμη VII, 137. 
πορφυρευτὴς I, 96. 
- zoggvosvrzuxy VII, 137. 
| πορφυρὶς VII, 55. 
i πορφυφοβαφεῖς ἐσθῆτες VII, 
68. 
πορφυροβέφος VII, 169. 
πορφυρομιγὴς ἐσθὴς VII, 48. 

στρωμνὴ Χ, 42. 
siegseoi» πῆχυν παρυφασ- 

-— μένον ἔχον ἱμάτιον VII, 53. 

L5 curió:v IV, 190. 
πορφυροῦς κάνδυς VIL, 58. 

|o καύναπας os. Zh 
Z1. 

Pollux Fol. 111. 

$37 

6vorog IV, 118. - 
Ποσειδὼν, ἐννοσίγαιος 1, 24. 

pl. 
Ποσειδωνιὰς (φυλὴ) VIII, 109. 
πόσϑη II, 171. 
πόσϑης Brod IL, 176. 
τοῖς ποσὶν διιδονόμησο II, 

153. | 
περὶ roig ποσὶ κοσμήματα, 

99. πῖλον X, 50. 
ποσὶ λαχτίζειν V, 94. 

περατοὶ ποταμοὶ IIT, 108. 
ὑπὸ ποσὶ πίλους λευκοὺς ων 

X; 50. 

πύσις ϑερμοῦ ΙΧ, 69, 70. 
ἐξ ἴσου VI, 22. 
Σκυϑικὴ VI, 25. 
τελευταία VI, 100. 

ποταμοὶ 1, 238. IX, 49. 
ov διαβατοὶ ποδὶ III, 

103. E. 
μεγάλοι ΠῚ, 108. Ε. 

ποταμοῖς ἔτρεφον κόμην Il, 
80. 

ποταμὸν περᾶσαι μεμελετηκὼς 
ἵππος, 196. 

ποταμὸς lV, 142. VI, 147. 
metaph. . . 

ἄβατος 11, 900. 
διαβατὸς I, 80, II, 
- 200. 
κυπλοβύρος X, 185. 
μεϑόριος IX, 8. 

ποταμοῦ δίχην ῥέων ῥήτωρ 
IV, 21. 

ποταμῶν ἄνδηρα ΙΧ, 49. 
πότε L 72. 
ποτὲ 1, 72. 
spo xvijv ἡ ἐπεσϑίειν; VII, 

196. 
ποτήρια ΥἹ, 96. Χ, 66. 
ποτήριον ἅλμης VI 197. 
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πότηςΥἹ, 19. ' 
λύχνος VL, 90. 

ποτικὸς VI, 19. 
σοτίκρανον Il, 42. VI, 9. — 
ποτικῶς VI, 20. 
πότιμος οἶνος I, 248. ᾿ 
πότις γυνὴ VI, 19. 
μὴ πότις στίλβη VI, 108. 
ποτίστατος Vl, 19. . 
ποτνιᾶσϑαι 1, 96. VI, 901. 
ποτνίασις Vl, 202. . 
ποτὸν VI, 15. 

ἐπανῃει VI, 23. S. 
καρηβαρικὸν I, 41. 

τὸν πότον λῆξαι VI, 112. 
πότος Vl, 7. 1X, 69. 

μεταδόρπιος VI, 30. 
τὸ TOU ποτοῦ λείψανον εἰ κτυ- 

πήσειε κοτταβησάντων IX, 
128. 

ποτοὺς (f. πότους) ἐποιοῦντο 
ΥἹ, 96. 

ἐν τῷ πότῳ διαμιλλᾶσϑαι ΥἹ, 
19. ΐ 

ποὺς II, 194. 
βαλαντίου X, 152. 
κνεφάλου X, 85. 
κυλλὸς IV, 188. 
(τὸ μέτρον) IV, 170. 

πρᾶγμα IX, 150. 
ἅγιον I, 33. E. 
δημόσιον IX, 10. 
διωρισμένον IX, 8. 

πρᾶγμά τι ἐνσχευάσαι X, 14. 
πρᾶγμα ἐσκευοποιημένον Χ, 

* 

γνομισματοπωλιπὸν IX, 
51. 

πολυτάλαντον IX , 54. 
πράγματα ἐπιχειλῆ IL 89. 

ἔχουσα ἐν περιύδῳ 
πρεσβεία IV, 28. 

INDEX GRAECUS. 

πραγματείας 
σοφισταὶ VI, 

τῷ πράγματι εἰδὼς χρῆσϑαι 
V, 144. | 

τοῦ πράγματος ἐρῶ V, 165. - 

πραγμάτων γράμματα προκρί- 
» ve V, 102. 

εὕρεσις VI, 178. 
τῶν πραγμάτων νεῦρα II, 234. 
πρᾶγμα χωρητικὸν ΙΧ, 18. 
σπραείας αὔρας L, 108. 
τὰ πραϑέντα Υ11,.9. - 
πρακτὴρ V, 108.  — 
πραχτῆρες VIIL, 114. 
πρακχτικαὶ τέχναι VIL, 185. 
πρακτικὸς βίος IV, 40... — 
πράκτορες VIII, 114. 
Πράμνειος οἶνος VI, 16. 
πράμνημα VIL, 150. 
Πραμνίας ἀμπέλου κλῆμα VIL, — 

150. 
πράνη 1, 187. 
τὰ πρανῆ τῶν ποδῶν V, 68. 
πρανὴς βόλος VIL, 104. 
πρᾶξαι V, 103. 
πᾶν ἂν πράξας VI, 131. 
πράξεων μέλλησις VL, 179. 
πρᾶξις V, 108. 156. IX, 157. 
πᾶν àv πράξοιτο ἐπὶ χρήμασι 

III, 112. 
πρᾷοι (ἐχϑροὶ) L, 151. 
πρᾶον ἦϑος ΠῚ, 65. 
πρᾶος lll, 65. V, 188. 

βασιλεὺς 1, 40. 
δικαστὴς VIII, 10. 
ἵππος, 195. 

πραύτερα φϑέγματα TI, 118. 
προαύτερον τὰ φϑέγματα |, 

118. 

᾽ν 

πραύτερος τοῦ λίαν ἀκριβῶς 
ÍX, 88. 

πραύτης lI, 65. VII, 11. 
πρασεῖος στρωμνὴ X, 42. 
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πράσεως καὶ ὠύήσεώς οὔσης 
“πολλῆς L, 59. 

πρᾶσιν witefy, εὑρεῖν VII, 18. 
πράσινον (j99uu) VIL 199. 
πρᾶσις lll, 1294. IV, 88. 50. 

VI, 191. VII, 9. 
ἐπίπλων X, 18. 
ὑπὸ κήρυξι γιγνομένη Χ, 
Po 

πράσον T h 247. VI, 66. 
πράτὴρ I, 124. 
ἐπὶ τὸν πρατῆρα ἀνάγειν VIII, 
- 85. 

ς VII, 8. 
ριον ΠῚ, 196. VII, 11. 

πρατὴρ λίϑος MI, 196. 
ἀπὸ τοῦ πρατῆρος λίϑου ΤΙ, 

78. 
ῖ πφάτης III, 194. VII, 8. 
- ὁ πρατίας VII, 8. 

- πράττειν κρύβδην VL, 175. 
μισϑοὺς IV, 49. 

τέλη IX, 31. 
πράττεσϑαι μισϑοὺς IV, 49. 

gne eigen I, 50. 
ὀρϑοὶ 1, 50. 

πράττω V, 156. 
πράττων Ix, 150. 157. 

ἀπόρως ΠΙ, 110. VI, 
1n 197. 

ἐνδεῶς ΠΙ, 
197. 8. 

εὖ πράττων εἰς χρημάτων λό- 
γον ΠΕ, 109. 

πραῦναν ἐπιθυμίαν οἷος φιλό- 
cogog 1V , 39. 

πραῦναι ὀργῆν' οἷος δήτωρ 
IV, 91. 

110. ΥἹ, 

᾿πρέμνίζειν VIT 

33b 

πολεμίους IV, 99. 
ϑῆναιϊ μισϑὸν IV, 18. p 

viior IH, 66. IV, 1 ΟὟ 
139. ΥΠ|. 11. 

πρέμνα Yl VII, 146. 
, 146. 

πρέμνον λεῖον 1 235. 
xci τ 
(ὀφϑαλμὸ 71. 

πρέπειν οἷος εἰδώλῳ IV, 137. 
τραυματίᾳ 1 IV 137. 

πρέπων ἀγγέλῳ IV, "488. 
9:9 zalà IV; 136. 

τὰ dm 1I, 12. 
πρεσβεία IV , 96. VII, 137. 

138. 
opi IV, 98. pl. 

τῷ κήρυκι ἯΙ πϑέσβείαις 
ματίζειν ΠῚ, 188: 

κήρυξι καὶ HPV ἀρημᾶ- 
τίζειν VIII, 96. 

of κατὰ περεοβἐ αν δημοσίαν 
ἥκοντες IX, 40. 

κήρυκα καὶ atii οὐ z908- 
iéüévOL poen I, 151. 

πρέσβεις e: 137. 138. — 
πρεσβεύειν IT, 19. 
πϑεσβεῦσαι ἵν, 98. VIII, 187. 

188. 
κατὰ τῶν πρεσβεύσάντῶν εὐ- 

ϑύνη VII, 45. 
πρέσβευσίς IV, 96. vtit, 137. 
πρεσβευταὶ VIII, 137. 
πρεσβεὐτὴς IV, 25. VIH, 137. 

osdv «fo: VIH, 55. 
πρεσβευτικὸς IV, 95. 
πρεσβευτίξῶς IV, 96. 
χατὰ τῶν πρεὸβευτῶν γραφὴ 

Vlil, 46. 

πρέσβεων λιπάρησις VI, 177. 
πρεσβύταίος IV, 148. 

Yo 



840 

πρεσβύτερον II, 12. 
οὐδέν ἔστι πρεσβύτερον II, 19. 
πρεσβύτερος Κρόνου IL, 16. 
πρεσβύτης II, 12, 

5 ἑβδόμη ἡλικία II, 4. 
μαχροπώγων IV, 184. 
E. ; 

πρεσβῦτις IL, 18. 
πόλις ΙΧ, 18. 

πρηγορεὼν II, 204. 
πρηστὴς I, 110. II, 134. 
πριαμένη IIl, 78. - 
πριάμενος ΤΙ, 13. 

ἐκ δημοσίου VIII, 59, 
οἰκίαν ἢ χωρίον VIII, 

84. : 

Iloíapoc IV, 142. 
πρίασϑαι III, 80. 126. 

τὰ τέλη IX, 33. 
πρίειν VII, 114. 
πρίξειν VII, 114. 
πρινὴ LA 65. X, 51. 
πριύνων δίκην ᾿ὀδοντωμέναι 

συμβολαὶ II, 36. 
πριονωτὰ στύμια X, 56. 

MED 184. 
πρῖσαι VIL, 114. 
σπρίσται VIL, 114. 
πρίστις VII, 113. 
πριῶ μοι δέκα νούμμων μόδ- 
εἰχον IX, 80. 

τριῶν σιδηρῶν IX, 78. 
πρίων ll, 96. VII, 118. X, 

146. 

λυϑοπρίστης Χ, 148. 

οἵ sepe εἰς φῶς 

ὃ xQUegmyd) εἰς φῶς II, 9. 
προαγγέλλει σπονδὰς ὁ κήρυξ 

IV, 91. 

προαγορεύειν μυστηρίων ἀπέ- 
χεσϑαι (βασιλεὺς) ΥΠ|, 90. 

INDEX GRAECUS, 

προαγορεύειν TL, 196. 
προαγορεῦσαι I, 17. 
προαγόρευσις L, 18. IL, 196. 

VIII, 66. 
nei. (τέχνη) I, 19. 

, «φωνὴ 1 16. 
προαγωγία IL, 97, 
προαγωγοὶ VII, 201. 
προαγωγὸς II, T. 

τοῦ ἢ aid ῥήτωρ IV, 

UE III, "t | 
προαγωνισταὶ παῖδες III, . 12. 
προαγωνιστὴς τῆς ἐλευϑερίας 

φήτωρ IV, 84. 
προαίρεσις βίου VI, 177. 
προαιροῦμαι V, 165. 
προυκροβολίδασϑαι L 168. 
προαναστῆναι περὶ τὸν ὄρϑρον 
L 73; 

προανελόμενοι TX, 104. 
προανίστασϑαι III, 146. 
TOU fodit oed éyrag ἔτους L 
.56. 

μὴ προαπαγορεύων guitries: 
.V, 18.- 

μὴ προαποκάμνων κυνηγέτης 

προασπίξειν VIL, 155. 
προάστεια IV, 8. 14. 
προαύλια HI, '89. IV, jo IX, 

16. 
προαύλιον I 77. 
προβάδην III, 98. 
προβαίνειν E 187. III, 93. 
προβάλλεσϑαι V, 148. 
προβαλλόμενος V, 148. 
 — 30. 31. VII, 184. 

κείρειν X, 140. ΄ 
προβατεία VII, 184. 
προβατεῖς VII, 184. 
προβατευταὶ VIL, 184. 
προβατευτικὴ VIL, 184. 
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πρὸ τήλος VII, 184. 
zoóparov V, 91. 
προβότου δορὰ X, 176. 
προβάτων ἡλικίαι VII, 184. 
προβεβηκὼς τὸν ἕτερον πόδα 
lI, 91. 

προβεβουλευμένως VI, 140. 
προβεβούλευται V, 166. 
προβλήματα VIL, 208. 
προβληματουργικὴ VII, 207. 

. προβληματουργικὸς VIL, 207. 
προβολαὶ 11, 36. VIIL, 46. 

τὰς προβολὰς εἰσάγειν VIII, 
87. 

προβολὴ ἀδικήματας VI, 176. 
προβολῆς γραφὴ VIIL, 40. 
προβύλια b 19. 20. 22. Xx, 

141. ..— 
δορατοπαχῆ V, 20. 

προβολίου χρῆσις V, 28. 
πρὐβολοι V, 184. 
πρύβολος πέτρα IX, 82. 
προβουλεύων στρατηγὸς L, 178. 
προβῦσαι τὸν λύχνον ll, 72. 

VI, 103. 

προγάμεια TIL, 88. 
προγάστωρ ll, 168. 175. 
πρόγηρφος 1L, 18. 
προγλωσοὶς IL, 105. 
προγονικὰ ἱερὰ MI, 10. 
z90yovixi] κτῆσις III, 10. 
πρόγονοι 1, 250. ΠΙ, 19. 
ἡ πρόγονος IlL, 27. 
πρόγονος (υἱὸς ) TII, 26. 

᾿ προγράφειν IV, 18, 
τῷ γραφίῳ IV, 

18. S 
- προγράφουσιν ὑπὲρ ὧν δεῖ 

χρηματίζειν ὙΠΙ, 96. 
προγυμναστὴς ΠΕ, 154. 

πρόδηλα V , 160. 
προδηλιον VI, 906. 
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προδήλως VI, 207. 
προδηλῶσαιϊ, 17. 
προδιδάξαν 1, 17. — 
προδιδοῦσαι τὰς συνθήρους 

(κύνες) V, 68. ^ 
προδικάσασϑαι VIII, 24. 
προδικασία ὟἯΗΙ, 24. 
προδικεῖν VIIE, 24. 
προδιχῆσαι TV , 80. 
πρόδικος VIII, 24. 
zo09ouog L, 6. 77. 78. 
oi προδόντες στρατιὰν VIII, 

52. pl. 
προδόσει iw wamwmAtlow πί- 

νειν VII, 194. 
προδοσία IV, 38. 

iv ταῖς σφοδρομα- 
; χίαις VIE, 148. 

προδοσίας γραφὴ VIII, 40. 
προδότης Vl, 151. 

δήτωρ IV, 85. 

στρατηγὸς Ll, 179. 
πρόδρομος HI, 148. 
προεβούλευσεν ἡ βουλὴ VILI, 

144. 
πρθεδρία IV, 121. VIII, 133. 

140. 
πρόεδρον κληροῖ d ἐπιστάτης 

VII , 96. 
προείϑισται πάλαι V , 166. 
προειπεῖν E, 17. V, 105. 
προειπεῖν ἐπὶ φύνου VIII, 33. 
προεισενήνεκται V , 166. 
προεῖσϑαι ἀργύριον III, 84. 
πρόεισι ΠῚ. 93. 
προεαδραμεῖν 1, 164. 
προεκδρομὰς ἐποιήσαντο 1, 

164 | 
προεχπηδᾶν IIT, 146. 
προεκπηδῆσαι I, 164. 
προεχπλεῖν I, 194. 
προελήλυϑα πέρα κόρου V, 

151. 
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προεμβολὶς ] I, 85. 
προέμενος ἂν τὴν ψυχὴν ἐξ: 

γυρίου III, 113. 
προεξέδραι IX, 46, 
προεξελάσαι I, 164. 
προεξήτασται V, 166. 
προέσϑαι HI, 199. 
πρόεσις III, 199. 
R7 τς πλευραὶ κυνὸς 

? 

προεσταλμένῃ γαστὴρ Ι, 189, 
πρρεστάναι. ἀγώνων ι 189. 
προέστηκεν ὁ PER μυστη- 

piov. VIII, 
προεστηκέναι d ἀγώνων TH, 140. 
οὐδὲν προεφαίνετο I, 113. 
προεωραπὼς VI, 139. 
προεωραμένως ΥἹ, 140. 
προηγεμῶν IH, 95. VIII, 84. 

| προηγήσασϑαι ΠῚ, 95. 
προηγητιπὸς IT, 95. 
προηγορεῖν 1l, 126. 
τὰ προηγορξευμένα διαλῦσαι L, 

18. 
προήγορος II, 126. 
προήδρευσε. βουλὴ ΠῚ, 144. 
προηκτικὴ VII, 209. 
προϑέουσαι κύνες V, 68. 
προϑέσεις MI, 109. VII, 

65. 146. 
προϑεσπίσαι 1, 17. 
προϑυμία 1, 48. 157. 

65. 120. 
πρόϑυμοι ἄνδρες T, 155. 
πρύόϑυμον ἦϑος HI, 65. 
πρόϑυμος 1, 43. IH, 120. 
προϑύμως ΗΙ, 66. 191. 

χων περὶ τὴν πόλιν 
ΠῚ, 65. 

πρόϑυρα 1. 77. X, 95. 
προϑῦσαι I, 162. 
προϊέμεναι, τὰ, διώγματα. κύνες 

7 

A 
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προϊέμενος τὰ κάλλιστα vino 
oc VI, 194, 

προῖκα διδοὺς VIII, 142. 
δοῦναι ΠΙ, 36. 
εἰσενέγκασϑαι ΠΙ, 86. 
E: dv τὴν παρὰ 
mgr δόσιν 

élue μηδὲν εἰπὼν IV, 

πρὸς τὴν: ΣΝ ὑποϑῆκαι 
ΠῚ, 86. 

ὑποθϑήκη VIII, 
142. 

προικὸς δίκη Ill, 4T. Pes 
101. 

προΐσχεσϑαι γ, 148. 
προϊσχόμενος V, 148. 
προκαλεῖσϑαι V , 148. 
προκαλέσασϑαι dipeum οἷος 

δήτωρ IV, 291. 
ósüpe IV, 178. 

προκαλούμενος V, 148. 
εἰς ἃ προκαλοῦνται, τούτων. 

μηδὲν ἐπίστασϑαι φάσκον- 
τες VIII, 

προκαλύψασθαι VI, 209. 
προκαμοῦσαι sinc V . 64. 
zQOxevVOY. L 145. . 
70 ,προκάνῳ ἀποκαϑῆραι τὰ 

ἄχυρα I, 225. 
προκάρδιρυ. II, 168. 164. 
προκάρπια C dtioie )- ΜΗ, 144. 
προκάρπμον, Π|, 149. 
προκαταδικάξεσϑαι VII, 24. 
προκαταλαβεῖν τὰ ἄκρα, 172. 
προκατάρξασϑαιϊ, 96, 

ἱερῶν, , 97. 
προκαταστῆσαι Vl, 195. — 
προκατασχεῖν T, 172. 
προκέκριται V, 166. . - 
προπεχειρισμένον V, 106. 
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προκηρυκπευσάμενον 

ἀκηφύξαν IV; 94. VIII, 188. Een 
"PO πόλεμον. IV, 93. 
προκηρύττοντες τὼ ὦνια VILI, 

108. ᾿ 
πρόκλησις V, 148. VIII, 62. 

iv δίκῃ ΥΙ, 177. 
προκλίτης VI, 19. 

᾿ προκνήμιον TL, 190. 
προκοιτὼν X, 43. 46. 
προκόμιον VIE, 95. X, 170. 

εὐπρεπὲς 1, 189. 
πρόσϑετον ΤΙ, 80. 

προκόττα |I, 29. 
προκχρίδες VI, 81. 
προκρίνει ἀληϑείας τὸ ψεῦδος 

, "* 

φύσεως τὴν e 
V, 102. pl. 

πρόκριτοι oriestéca 1; 176. 
. mgóxgoooov περίβλημα. VII, 

52. 
προκυβερνᾶν I, 98. 

᾿ προκυνεῖν V, 65. 
— πρύχωνα vi, 7T. 
^ προκώνια Vl, 77. 

| πρόκωποςΪ, 95.. 
| ἜΝ ξίφους 1, 186. X, 

HUM ΙΧ, 49. 
προλιποῦσαιν τὸ ϑηρίον κύνες 

: προλόβιον II, 85. 
πρόλοβος 11, 207. 
προλογεῖν I, 123. - 
πρόλογος IL, 123. 

: προμαχεῶνερ i; 
120. 

πθομετρεῖν IV , 166. 
προμετρητὸν IV, 167. 
προμετωπίδια L, 140. . 
προμετωπίδιον M, 46. 

170. VII, 
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δημοσίᾳ προμηϑίκτριαι ἘΠ; 81. 
προμήκεις xyopal. I, 189. 
πρύμηκες IV, 161. 170. 

πλάσμα X, 150. 
προμήκη ἰσχία. Υς 68. 
προμήκης ἀσπὶς L 134. 

αὐχὴ I, 191. 
οὐρὰ I, 190. V, 59. 
πόλις IX, 19. 
ψαλὶς IX, 49. 

προμηνῦσαι L, 17. 
πρὸ μικροῦ 1, 72. 
προμνήστρια II, 41. 
προμνηστρία HI, 41. 
προμνήστριαι πὶ, .851. 
προμυλαία ϑεὸς VII, 180. 
προμύξαι λύχνον I, 72. VI, 

108. 
προνενευκυῖαι ἄχραι I, 115. 
προνοεῖν ll, 299. VIII, 151. 
προνοήσας VI, 139. 
προγοητικὸς l1, 229. 

βασιλεὺ ς L, 40. 
στρατηγὸς ̂ L, 178. 

πρόνοια II, 2 
ovx ἔξω προνοίας VI, 141. 
ἐκ pers τραύματος γραφὴ 

VII, 
δίκη VII 177. 

ἐπὶ προνομὴν ἐξελϑεῖν I, 162. 
προνόμια IV, 53. 
πρόνοδύμενδι ἀποστόλου VIH, 

99. .8, 
προνώπια II, 58. 
πϑοξενία III, 59. 
πρόξενος ML, 59, 
προξένων δίκαι VIII, 91. 
ὃ προξενῶν τοῖς πιπρασκόῦσει 

VIL, 11. ὃ 
προόδόὺυς H, 96. 
προοιποδορμέν ἐπάλξεις vii 

120. 
προοίμια IV , 58. 
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προοιμιάξεσϑαι͵ ovx ἐξῆν (ἐν 
τῷ ̓ Δρείῳ πάγῳ) VIIL, 117. 

προοίμιον ÍV, 93. 
πρὸ ὀλίγου I,. 72. 
προομνύειν VIII, 58. 
προομοσία VIII, 54. 55. 
προορᾶν Dl, 84. . 
προορμεῖς I, 122. 
προορῶν στρατηγὸς I, 178. 
προοφϑὲν διώκειν V, 60. 
πρόοψις I1, 58. 
πρύπαλαιϊ, 1, 72. 
προπαλαίτερος τὸ γένειον IV, 

188. 
προπαλὴς γλῶττα VI, 190. 
προπαπτοιχηὴ ἀβελτηρία 1Π|,18. 
πρύπαππος Ill, 17. 
προπάτορες ΤΠ 19. 
προπάτωρ IH, 16. 
προπέμπειν (τὴν cg&ipuv) IX, 

107. 
προπέμποντος ἀνέμου 1, 105. 
προπεπωχῶς τὴν νεύτητα VI, 

14274 4 
προπέρυσι T ,.57. 
προπέτεια ΠῚ, 135. VIII, 79. 
συν προπετείᾳ VI, 144. 
προπετεῖς ἄκραι 1, 115, 
προπετέσι᾽ γνάϑοις ἐμφυσὰν 

. IV, 68.. 
προπετὲς ὄμμα I, 189. 

προπετὴς Vl; 449. VIII, 75. 
δικαστὴς VIIL, 49. 
ὀφρὺς IV, 184. 
εἰς τὰ οὐρὰ ΜΠ], 

184. 
προπετῶς Ill, 1186. VIII, 18. 

16.. 
sony xvvéc V, 64. 

προπηλακισμὰς VII, 79. 

προπήχιου IL,. 149. 
προπίνειν V1, 19. | 

φιλοτησίας ΥΙ, 30. 
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προπιπτούσαις quitan ἐμφυ. 
cav IV, 68. b, 

πρόπλοι νῆες, 1l, 88. 
πρύπλους γαῦς I, 83. 
τῶν προπόλεων. μέρη ΙΧ, 15. 
προπόλιος II, 12. 
πρὸ πολλοῦ I, 72. 
zoózocig VI, 30. 

Oocxía VI, 95. 
προπράται VH, 12. 
προπράτωρ VIL, 414. 

προπύλαια lg 6. TT. 
προπωγώνιον IL, 80. 
προπῶλαι VIL, 60, 
προπώλης VII, 10. 
ὁ προπωλῶν Vil, 12. 
πρφοῤῥηγνύμενος οἷς Υ, 79. 

πρόῤῥησις l, 18. Il, 198. 
V, 1085. 

πρόδδιδᾳ «ἐκτρίψειεν ἂν τὰ 
δένδρα ὁ σῦς V, 80. 

προσαγαγέσϑαι. τὸν δῆμον IV, 
27. 

.. συμμάχους ΤΥ, 
60294. ἡ 

προσάγειν ἑκατόμβην L, 96. 
ἱερεῖα τοῖς βωμοῖς 1, 
2h. 

προσάγεται τὰ ὄπισϑεν σχέλη 
1,. 216. 

: προσαγκαλίσασϑαι II, 189. 
προσαγορεύειν VI, 203. 
προσαγορευϑῆναι V , 137. 
προσαγορεῦσαι IL; 127. V, 

137. do; 
. προσαγόρευσις 11, 127. V, 

137. 
moogeygvavijdas L, 7. 
προσαγωγὴ ΙΧ, 149. 
προσαγωγὸὺν αὔλημα IV, 73. 
προσαγωγὸς: ἯΙ, 71. | 
προσὰ γωνισάμενος Ill, κι. 
— IV; 63. | 
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of πρὸς αἵματος ΠΙ, δ. 
π Mor vec) τοῖς ἐννέα ἄρ- 
οἰ χουσι ΥΠ|, 100. 
προσαΐσσων κύων (ὁ κόλαξ) 
"VL, 123. 
προσαιτεῖν II, 111. VI, 196. 
προσαιτῶν Ill, 111. 
προσαμιλλωμένη τοῖς ὄρεσιπό- 
|! Ag IX , 20. 

προσαμιλλώμενος ταῖς ἑταίραις 
6. 3, 

προσαναβαίνειν I, 1067. 187. 
προσάναβαίγουσα πόλις ἼΧ, 

20. 
προσαναϑέσϑαι φόρτον, 99. 
προσαναπειρᾶσϑαι a 123. 
προσανιοῦσα πόλις ΙΧ, 20. 
πρὸς SU Tv" ἀλλάξασθαι Ii, 

12 
m IV, 86. 

Pe vemos 112. 
» 97. 

npocadéé ims ναῦν UE. 114. 
προσατιμοῦσϑαν Vit, 53. 
προσαύλησον τρσβόν; τινα IV, 

6. 
πρὸς αὐτὸν διαβέβλημαι V, 

114. , 
οὗ ἄν τις προσάψηται IX, 

1418. . 
προσβαίνειν VIT, 93. 
προσβαλεῖν 1, 109. 

πἀραλὴς λιμὴν 1, 
100. 

"τὰ βλέφαρα ll, 67. 
προσβολὴ RA 127. 
προσβολὴν πρώτην οὐκ ἤνεγ- 

xav I, 165. 
προσβολὴ ὀδμῆς IIT, 94. 
TE πνεύματος Hi, 94. 

πρόσγειος ϑάλατταῖ, 115. - 
οὗ πρὸς γένους ILE, 5. 

τὸ προσγιγνόμενον νόμῳ οὐ 
φύσει Π|, 6. 

προσδεὲς πολλά V, 170. 
προσδεῖξαι IX, 118. 

προσδιαλέγεσϑαι IL, 123. 
προσδιαλεγόμενος I, 123. 
οὗ πρὸς ταῖς δίκαις Vil, 95. 
προσδοκία, 126. 
προσδοκῶ V, 126. 
προσέβαλε τῇ πόλει IX , 59. 
προσεδρεῦσαι I, 167. 
προσέϑεσαν κλίμακας I, 167. 
z9ó6te V, 66. 
προσειπεῖν V , 137. 
προσειρημένος V ,. 197. 
προσειρῆσϑαι V ,- 187, 
προσεμφέρειν ΙΧ, 131. 
προσεμφερὴς IX, 130. 
προσεοικέναι IX, 131. 
προσεοιχὼς ΙΧ, 180. 
προσεπαγγέλλεσϑαι, V, 103. 
προσεπεισφέρειν gioi V, 140. 
προσέπεσεν ὄμβρος L, 116. 
προσεπιπλεῦσαι I, 124.. 
προσεῤῥάγη βροντὴ 1, 118. 
προσέῤ jjnéav μηχανὰς L 167. 
προσέῤῥηξε τῇ j πόλει ΙΧ, 159. 
πρφοσερωτᾶν ἐν τῷ ὄσχῳ VIII, 

118. 
πρόσεστιν αὐτῷ αἰσχύνη τις 

ΠῚ, 114. 
Q πρόσεστι λῆμμα ΠΙ, 119. 

V; 133. 
προσεταιρίσασϑαν τὸν δῆμον 
1V, 27. Vid. ΤΙ, 61. 

προσεχύμενος eiue VIII, 184. 
προσεχύρευον αὐλοῖς IV, 81. 
οὔπω πρόσηβος I, 9. 
προσηγάγετο VI, 150. 
προσήγαγον pistes. 167. 
προσηγορία IL, 127. V, 137. 

VI, 203. 
προσήγορος ll, 127. 
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προσήδρευσε I, 167. 
προσήκοντες yhin VIII, 111. 
of μὴ προσήκοντες τῇ ἀπιαλή: 

oo συνοικοῦντες VIIL, 53. 
οἵ προσήκοντες τ ἐξ ὀέκει» 
ὅτητος ΙΗ, 

τῶν οὐδὲν προϑήκόντων ἐφιέ- 
μενος VIII, 7. 

τίς προσήκων ἐστὶ τῷ νεϑνεῶ- 
τι VIL 118. 

ἔς τε πρὸς Mov V , 109. 
προσηλοῦν VII, 107. 
προσηλοῦντες βύρσας πρὸς τὰ 

τειχίσματα τῶν νεῶν 1,190. 
προσήνεγκε τῇ πόλει ΙΧ, 159. 
προσηνὴς βασι εὺς T, 41. 

καρπὸς ουφῆξ!, 242. 
προσήῤῥαξε τῇ πόλει ΙΧ, 169. 
προσηρτημένους ἔχοντες κώ- 

δωνας ἵππον X, 56. 

προσηταιρισμένος III, 61. Vid. 
IV.,.27. 

προσϑεῖναι τὴν ϑύραν Χ, 95. 
πρόσϑεσις ἀριϑμοῦ IV, 165. 
πρόσϑετον προκόμιον Il, 30. 

X, 170. 
οἰὐδυθ οὶ πύδες I, 193. 
oU προσιέμενον apo: xal 
πρεσβείαν I, 151. 

οὐ πϑοϑεδῥενοξ Mus “οὐδὲν 
IH, 

p χαλινὸν ἵππος 
I, 198. 

προσιέναι big καϑαρῷ νῷ 
1, 25. 

αὐ δὰ ΩΝ 48. 
προσίεσϑε VII, 155. 
προσιὸν ἐπὶ γῆν κῦμα, 109. 
τὰ προσιόντα VIII, 118. 
προσιόντες ἀγών, 82. pl. 
τοῦ προσιόντος ἔτους I, 57. 
προσιοῦσα ἡμέρα T y: 66. 
προσίσταταί wow V, dá. 151. 

INDEX GRAECUS. 

προχαϑῖσαι Y, 167. 
φιροκαλεῖσϑαι V , 85. 
προσκαλεῖσθϑαί. τινα ΜΠ, , 62. 
προσκαλείτω τὰς κύνας ὃ κυ- 

νηγέτης V, 85. 
προσχαλέσασϑαι VIIL, 89. 
προσπαμῶν VI, 139. 
προσχείμενος ΠῚ 70. 

ϑειασμῷ' ἀνὴρ 1, 
20. 

προσχεπάσματα VII, 208. 
προσκεφάλαια VI, 9. X, 53. 

πτερωτὰ V1, 19. 
πτιλωτὰ VI, 10. 

X, 88. 
ὑπαυχένια X, 88. 

προσχεφάλαιον 1L, 42. X, 40. 
ζοιοῦν Χ, 40. 
λινοῦν X, 40. 

. σχύτινυν X, 40. 
προσχηδεῖς III, 7. 80. 
πρύσκαλησις͵ VIII, 54. 62. 
προσκήνιον IV, 123. | 
σπιροσκοπεῖν IV, 129. 

ov προσκοπῶν τὸ μέλλον III, 
117. 

προσχορὴς Vl, 119. 146. 
προσκόψαι , 199. 
προσπρούει uos V , 114. 
πρύσκρουσις V, 116. 
προσχρούω αὐτῷ V, 114. 
προσκτήσασϑαι χρήματα IV, 

29. 
προσλαβὼν δευτέραν  elzlav 

ἑκουσίου VIII, 190. 
προσμετροῦντες IV, 166. 

προσμίξαν 1, 163. 
τῇ ἠπείρῳ 1, 102.΄ 

προσύδια Iv, 58. 82. 
πρόσοδον ποιεῖσϑαν πρὸς τοὺς 

cov 1, 25. 
ποιούμενος τὴν TtOÀL- - 
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Tav δήτωρ IV, 
87. 

πρόσοδος, 29. IV, 47. 
προσοιπέναι ΙΧ, 181. 
πρύσοιποι VI, 148. IX, 87. 

“ΤΑ: VI, .118. ΙΧ, 

Doe lc9ud πόλις TX, 
27. pl. 

προσοικὼς IX , 130. 
. προσοίσων VII, 82. 
 προσύμοιος IX , 130. 

προσομοίως IX, 131. 

of προσόντες ἡμῖν φύσει ΤΠ, 
6. 

προσορ I, 122. 
ᾧ τις ἂν προσορμίσαιτο ἡδέως 

τελώνης ΙΧ, 88. 
προσορμίσασϑαι I, I, 122. 
πρόσορον VI, 113. 

v6! πόλεμοι I, 117. 
πρύσορος πύλις IX, 8. 

τόπος IX, 8. 
προσοφλισκάνειν ᾿ἡπωβελίαν 

VHI, 48. 58. 
; (qas VII, 41. 

| πρόσοψις II, 58. 
- προσπαίζουσα τοῖς ὦμοις κόμη 

ΕΣ 95. 
' πρροίκοιλέειν ΠΙ, 149. 

| σφοὺρῶς LIT, 149. 
προσπαραγράφειν IV ,. 18. 

συροσπατταλεύειν VIE, 107. 
᾿ προσπεπρᾶσϑαι. VII, .19. 
- προσπίπτων σῦς V, 19. 
προσπνξοντος ἀνέμου L,. 105. 
COH i χρήματα 1V, 

: προσπταῖσαι II, 199. 
πρόσπταισμα VL 187. 
προσπτύειν πρὸς τὸ πρόσωπον 

Y 

προσρηϑῆναι Vj 131. 
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πρόσρημα IT, 198. V, 137. VI, 
203. 

πρόσρησις II, 128. V, 137. VI, 
208. 

προσρητέα V, 187. 
προσρητὴ ἡμέρα V, 187. 
προσσαίνων κύων (ὃ κόλαξ) 

VI, 123. 
προσσεσηρὼς κύων (0 κόλαξ) 

προσταλαιπωρηϑεὶς VI, 189. 
προστασία IV, 34. VIII, 84. 

, ἀγώνων III, 140. 
προστάται ἄϑλων IIl, 140. 
προστατευτικὸς στρατηγὸς 1, 

178. 
κατὰ τῶν προστάτην OU νεμόν- 

τῶν δίκη VIIL, 35. 
προστάτης Wl, 56. VIII, 84. 

ὁ τοῦ δικαίου VIII, 8. 
τῶν νύμων δήτωρ 1lV, 

84. 
προστάτις IV, 106. 
προστάττειν VIIL, 84. 
προστατῶν τῶν νόμων φήτωρ 

IV, 84. 

προστεϑνίδια II, 162. 
ὅπλα (ἵππων) I, 140. 

προστερνίσασϑαι Il, 162. 
προστετηκῶὼς τῷ βαλαντίῳ ΠΙ, 

προστετιμῆσϑαι VIII, 99, 

προστηϑίδια: ὅπλα II, 162. 
προστηϑὶς (ποδὸφ) II, 198. 

προστῆναι 1Ν΄, 30. 
προστιμᾶν VIL 21. 
πρύστιμο f. προστίμημα VL, 

180. 
προστίμημα VIII, 91. 149. 

προστιμήματα VIII, 192. 
προστιμῆσαι VIII, 149. 

. δεσμοῦ "VIII, 71. 
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προατιϑέντες ἀνάγπην τοῦ μαρ- 
τυρῆσαν ΥΠΙ, 86 

προστομία II, 90. 
προστόμιον IL, 90. 
σρύστομον ξίφος If, 101. 
προστρίψασϑαι διυκιι δόξαν 32. 
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 προτρεπτικὸς φιλύσοφος IV, 
L 39 
προτροπάδην ἔφυγεν 1, 165. 

à προτροπὴ IV, 40. 
y πρύτροπος οἶνος VI, 17. 
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προφῆται Ϊ, 14. 
ἡῤροφητεῦσαιϊ, 17. 
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πρωρατικὸν ̓ ἐδώλιον Ι, 89. 
πρῶτα ἄκρα IL, 107. 
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τοῦ ὄρτυγος τίλλων IX, 
109. 
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πῦρ ὑφάψαι IX, 155. 

ὑφεῖναι IX, 155. 
πυρφύροι I 14. $5. 

dioro I, 137. 
nvegógov X, 104. 
πυρφύρος παῖς VIII, 16. 
πῦρ ἐστιν 7, ψυχὴ 1|, 996. pl. 
πυρώδεις ὀφθαλμοὶ 1, 189. 

II, 63. 
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πῶλοι ἄβολοι Ι, 181. 

δευβερύβῳλαι I, 181. E. 
τὸν πῶλον ἐνεϑιζέτω 00g λι- 
ϑώδει 1, 900. - “ 

125. 196. 

INDEX GRAECUS. 

πῶλος ἀδάμαστος T, 182. E. 
ἤδη ἱππαζόμενος 1, 182. 
κριϑιῶν VIL, 24. 
τὸ νόμισμα ΙΧ, 76. 
σειραφόρος γΠ,: 94. 

τὰ πωλούμενα Vil, 9. 
; ὃ Cvm VIII, 

πώλυψ W, Sog 
πωλῶν τὴν φωνὴν (roo VI, 

191 
πῶμα VI, 15. 182. X, 188. 

ϑολοειδὲς X, 138. 
φαρέτρας X, 188. 

πώρινον λίϑοι X, 178. 

πώρινος λίϑος VII, 123. 
πωροκήλη IV, 203. 
πώρωμα IV, 208. 

P... 

“Ράβδοι 1, 97. 148. X, 138. 
ἐκαϊστῶν VI, 146. X, 

130. (503 
zoppvoai: T τοῖς χιτῶσι 

Ξ Iv 
τὴν ῥάβδον τοῦ φοίνικος ἀνεί- 

λετο ὁ νικήσας τὰ ἄϑλα ΠῚ, 

152. 
δάβδος εὐϑεῖα πορνοβοσκῶν | 

V, 120. 
κοτταβικὴ VI, 110. " 
qun I, 244. III, 1 

152. 
ῥαβδοῦχοι IIT, 145. 
ῥαβδοῦχος ΠῚ, 153. 
ὁ ϑάβδῳ κοσμῶν ΜΙ, 153. 
δαγδαιότης IV, 22. 

δαγὲν βλέφαρον μὴ δύνασϑαι 
συνελϑεῖν. IL, 68.. Ὁ ; 

δαγὶ παραπλήσιος IV, 200. 
gàysg ὀνύχων II, 146. 
diese rv ὀφθωμοῦ Wa 

i935 
LU 
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δᾳδία πόφνη VI, 189. 
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éaxq VII, 45. 
e τῆς περὶ rovg δακία IV, 117. X, 150. 

πυροὺς διαϑέσεως 1, 59. 

δάδιον III, 133. V, 106. 
ϑάδιος V, 107. VI, 121. 142. 

βασιλεὺς I, 42. 
τὴν γλῶτταν VIII, 81.. 
δικαστὴς VIII, 19. 
ὀρχηστὴς IV, 06. 

. προσχεῖν Ads I, 100. 
δήτωρ IV, 20. 37. 

δαδιουργεῖν VIII, 14. 
δαδιουργία III, 135. IV, 50. 

VIII, 13. 
δαᾳδιουργὸν V, 107, 
δαδιουργὸς III, 134. 

" δικαστὴς VIII, 19. 
ϑαδίως IV, 23. VI, 144. VIII, 

13. 
τς τὸ ῥᾳδίως ἀπαλειφόμενον προ- 

κρίνει τοῦ παραμένοντος V, 
102. 

ῥᾳδίως ον ἵππος 1, 196. 
δαδιώτερος V, 107. 

ἔζειν IX, 199. 1926. 
. éaOvpeivI, 159. Ill, 123. 

ϑυμία I, 159. III, 129. 
2^ φαϑυμίᾳ VI, 144. 
.. ῥάϑυμοι κύνες v, 63. 
E t danse: L, 158. 
A ῥάϑυμος ΠῚ, 122. VI, 149. 
1 στρατηγὸς I, 179. 

. ῥαᾳϑύμως I, 159. VI, 144. 
— βαιβοὶ II, 192. 

βαΐδια VII, 94. 
βαίνειν X, 30. 
βαΐσαι Ill, 108. 

δαΐσας TIL, 108. 
ϑαϊστὴρ X, 147. 
ϑαιστῆρες VII, 106. 

ϑφάκετρον VII, 95. Vid. II, 
136. c5 

δακτρίαι VII, 146. X, 130. 
φάμματα X, 135. 
δάμφος IT, "4T. 
δανίζειν X, 30. 
δανὶς metaph. VI, 145. 
éavrjgsc ὀφθαλμῶν IL, 71. 
δᾷστος V, 107. 
ϑᾳστώνηΥΙ, 189. VIII, 18. 

ὀρχηστοῦ IV, 97. 
ϑήτορος IV, 99, 

ϑαφαὶ τῆς κεφαλῆς ll, 86. 
λαβδοειδεῖς II, 87. 

δαφανῖδες Θάσιαι ΥἹ, 68. 
δαφανὶς L, 247. VL, 45. 

δάφανος L, 147. VI, δά. 
δαφὴ VII, 908. 
δαφῆς συμβόλησις II, 37. 
δαφίδες VII, 42. 

δαφὶς VII, 49. X, 136. 
δαχετρίσαι, II, 136. 
Pas 136. Vid. VII, 

δάχεως κρίσις IL, 177. 
σφόνδυλοι I, 178. 

κατὰ δαχίαν ἐπαναβαῖνον κῦμα 
109. 

δαχίξειν II, 186. 
δάχιν περιβαλέσϑαι, 225. S, 
ϑάχις II, 177. 178. 
φαχίσαι VI, 91. 
ῥάχις ἵππου 1, 190. 

δινὸς M, 79. 
éco περιστήσασϑαι T, 225. 

δάχος Χ, 181. 
ῥάψαι VII, 42. 81. 
᾿δάψασϑαι Gobbi uera VII, 81. 
ῥαψωδία IV, 52. 
δαψφδοὶ γῇ, 182. 
δάων V, 107. 

Z2 
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τῶν κυμάτων τὴν τρύπὴν 
VI, 121. 

δέγκειν H, 78. n 
δέοντες κάτω κνήμης ποταμοὶ 

HI, 408. 
δέοντος τοῦ πνεύματος πατὰ 

τῶν οἰάκων 1, 106. 
ῥέπειν IV, 172. 

πρὸς ϑάνατον III, 107. 
κάτω ( τὸν diia») IV, 

157. 
πρὸς τὸ κρεῖττον LII, 

108. 
ῥέποντες εἰς εἰρήνην 1, 151. 
δέποντος εἰς τὰ κάτω δέου I, 

69. IV, 157. 
ῥέπουσα πρὸς γῆρας γυνὴ H, 

ῥέπων πρὺς ἀργύριον ῥήτωρ 
1V, 36. VI, 490. 

πρὸς ἀργύριον δικαστὴς 
VIII, 12. 

πρὸς τὸ βαρῦνον ῥήτωρ 
VI, 190. 

πρὸς τὸ δίκαιον δικαστὴς 

VIII, 10. 
τὸ δέῥ πω μεθον καϑῆραι IV, 

180. 
ῥεῦμα στῆσαν IV, 178. S. pl. 
ῥευμάτων σταλτικὴ VIL, 908. 
δεῦμα ὕδωρ καλεῖται IV, 190. 

φωνῆς VI, 148. 

ῥέων πολλῷ ῥήτωρ IV, 91. VI, 
141. 

σολὺς δήτωρ IV, 90. 
ποταμοῦ δίκην IV, 21. 

δήγεα σιγαλόεντα X, 123. 
ῥῆγμα VI, 187... 
ῥηγνόνεϊς πρὸς τὰ μέτωπα τὰ 

κρίνα ΙΧ, 128. 
ῥῆμα II 128. " 
οὐδὲν ῥῆμα αἰσχυνόμενος Υ1Π], 

8 

INDEX GRAECUS. 

προῖκα εἰπὼν IV, 87. 
ῥήμασι βραχέσι πολὺν νοῦν 

ἀπαγγέλλων. VI, 149. — 
ῥήματος φειδόμενος οὐδενὸς 

VIII, 81. 
ῥημάτων, σύνϑεσις VI, 178. 

ὠϑισμὸς VI, 147. 
ῥήξας, εὐτόνως τὴν σφαῖραν 

πρὸς τὸ ἔδαφος IX, 108. 
δησικοπῶν VI, 119. 
ajcwv ἀποτεῖναι IV , 96. 113. 

PISO MO IV, 113. 
S. 

δῆσις Ii, 128. 

εἰς φητὴν ἡμέραν 1, 67. 
ῥητὸν II, 128. 
δητορεύειν IV, 17. 
ϑητορικαὶ ἐδγϑαὶ VI, 143. 
φητορικὴ IV, 16. 
ϑητοριπὸς IV, 16. 25. 
δητορικοῦ λόγου μέρη IV, 88. 
θητοριχς IV, 16. 
ῥήτορος 8 ἔπαινος IV, 84. 

ψόγ ος IV, 35. 

Prisne T II, 128. IV, 16. VIII, 
1 
δεινὸς eb IV, 20. E. 

S. usque 22. 
δωροδόπος VI, 190. E, S. 

191. 
εὔνους, φιλολύγος ΤΥ, 34. 

E. S. 
παράνομος IV, 85. E. S. 

usque 38. 

ῥιγηλῶς V, 111. 
óiyog IV, 186. 
διγοσίβιοι IV, 186. 
διγοῦν V, 111. 
διγοῦνενν ἀεὶ IV, 186. 

ῥίζαι L, 288. 
τοῦ γένους III, 19, 

ῥίζα veag I, 89. 
ῥίζας ἀποτεῖναι 1, 235. 
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διξοπῶλαι VIL 196. 
διζοτροφεῖν I, 235. 

-L 235. 
διζοῦται ὁ σῖτος VII, 150. 
διξοφυεῖν 1, 235. 
διζώνυχες IL, 145. 
ϑιζωνυχίαι 1l, 146. 
δικνοεργῆ ἔμβαϑρὰ VH, 93. 
βικνοῦσϑαιν iV, 99. 
ἐκ aerae τόξου ἦν. ἡ μάχη 
Jb 164. 

τὴν Give παίειν τῷ μέσῳ δαπ- 
τύλῳ IX, 196... 

τὰς δῖνας. ξοσεάῥειν Υ, 72. 
κατὰ τὰς ῥῖνας. “ἼΩΝ τὸ 

| πνεῦμα H, 76. 
τὰς ξῖνας γγλώνϑς II, 78. 
δῖνες ἀκίνητοι V, 79. 
ϑίνη VII, 118. X, 146. 
τὰ δίνη II, 53. 
δινηλατεῖν Η, 74. 
δινηλάτης κύων ΤΙ, 74. 
δινὸς μέρη 11, 79. 

νόσοι IL 78. 
σχήματα M, 73. 

δινωτηρία 1, 86. 
δίπας πλέχειν VII, 173. Vid. 
X, 175. 

δίπες VII, 176. 
δίπεασιν οἰσυΐνῃσι X, 175. 
διπίζειν Ier X, 94. 
dig VIL, 173. X, 94. 127. 

175. 
ποπραγωγὸς X, 175. 

ῥίπτειν τὰ σπέλη 1, 194. 
195. 

σφαῖραν IX, 104. 
δίπτων - τρήματα, ΠῚ, 114. 
δὶς I1, 

τωὐνὰ II, 73. 
ἐκ μέσων κοίλη V, 78. 
χκαμπύλη ΤΙ, 78. E. 

δίσκον VIL, 79. X, 137. 

357 

δίσκος VI, 160. 
ῥὶς σιμὴ IV 0» 147. Vid. ΗΠ, 

T3. 
ὁῖψαι DI, 129. 

ἀσπίδα Vill, 40. 
τοῦ ῥῖψαι τὴν ἀσπίδα γραφὴ 

VIIL, 40. 
(i evag τὰ ὅπλα ἔφυγον I, 

168. 
δίψασπις VI, 151. VIT, 40. 
δίψις ἘΠ, 199. 
δὶψ καλάμου X, 48. 
διψοκίνδυνος HI, 184. 

στρατηγὸς 1, 179. 
ocv ὀξυγλυκεῖαν κοκπιεῖς VL, 

80. 
δοᾶς κόκκοι ΥἹ, 80. 
δογοὶ IX, 45. 
609a 1, 299. VI, 106. 
ϑοδιαῖος στέφανος VI, 107. 
“Ρύδιαι φιάλαι VI, 96. 
“Ροδιακὰ Vl, 96. 
“Ροδιακαὶ VIL, 88. 
“Ῥοδιωπὸς ὁ ἐσχαρίτης VE, 78. 
“Ροδία σταφυλὴ VL, 82. 
“Ροδιὰς φιάλη VL, 96. 
“Ῥόδιον ξλαιον VI, 104. 
δοδόεν ἔλαιον VL, 104. 
δοδοδάπτυλος 11, 155. 
δοδοειζὴς χιτὼν 1i, 70. 
δόδον αὐϑωρὸν ἀνθοῦν: καὶ 

ϑάττων ἀπανϑοῦν Υ, 102. 
φυτεύει ταῖς παρειαῖς V, 

δοδόπηχυς lI, 156. 
&x '"Pódov γαλεὸς VI, 63. 
ϑοδωνιὰ Ι, 229. 
δύϑιοι ποταμοὶ ΠῚ, 108. 
ῥόϑιος ὄμβρος L 116. 
66910v πνέων αὐλητὴς IV, 72. 
ῥόϑιος (δήτωρ) VL, 147. 

συμπροσχωρῶν σῦς V, 
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δοϑιότης (δήτορος) IV, 99. 
δοϑίως IV, 24. 
ῥοθίῳ φυσήματι χρώμενος IV, 

69, : 
δοιὰ VI, 80. 
δοιαὶ 1, 989. 
φίττα ϑοίαι ΙΧ, 199, 
δοῖζος τῶν νοσημάτωνΥ , 48. 
δοίζῳ ἐξεγείρειν τὸν ἵππον 1, 

209. 
δομβοειδὲς V, 98. 
δόμβος ΤΥ, 161. 
ῥόπαλα IV, 117. X, 142. 
ῥόπαλον V, 18. 

ῥοπὴ ἀκ 479, 
τὴν ῥοπὴν ἀκριβέστερος ξυγοῦ 

δικαστὴς VIII, 10. 
ὀξύτερος πτεροῦ VI, 
Aa21i 

ἐπὶ μα βραχείας ἦν ΠΙ, 
107 

᾿᾿ὀλίγὴς τοῦ ζῆν ἐστὶ 
VIII, 78. 

δόπτρον VIL, 114. X, 
156. 

τοῦ δοῦ ἀπωϑοῦντος πλεῖν 1, 

111. 5. 
δοῦν Acc. VI, 66 

ὁ ῥοῦς τῶν λόγων ΥἹ, 148. 
ϑούστραχοι L 247. 
δόφημα ΥἹ, '62. 
δοώδεις ποταμοὶ ΠῚ, 108. 
τῷ ῥύγχει βαϑύνει τὴν γῆν ὃ 
6)c V, 78. 

δύγχος IL, 47. 
ῥύδην" VI, 144. 175. 
δυεὶς ἄφνω μέγας ποταμὸς I, 

22, 

δύξειν (ἐπὶ ἱεράκων) V, 89. 
(ἐπὶ κυνῶν) V, 86. 

δύζοντες χὐνες V, 88. 

ῥυϑμίζειν IV, 58. 
δυϑμίσαι ἡδονὰς IV, 39. 

INDEX GRAECUS, 

Tg ον IV, 39. S, 

ῥυϑμὸς IV, 5T. 68. 
μετὰ (v9uod βαίνοιεν III, 92. 
ῥύμη ΙΧ, 88. 
B dtl aie I, 214. 

ἐπιὼν σῦς V, 79. 
συμπροχωρῶν ἵππος 1, 

218. 
φερόμενος VI, 129. 

(etie I, 146. 252. 253. X 
157. 
M δυμῶν ἡνίαι, 148, 
ῥυπαρία ΠῚ, 116. 
ῥυπαρὸν κόλυϑρον Χ, 164. 
δυπαρὸς IIL, 115. 
δυπαρώτερος. χορηγὸς III, 115. 
ῥύποι 
ῥύπος VII, 89. Χ, 69. Vid. 

IV, 180. 
δύπτειν VII, 89. 
Qvztixo VII, 40. 

δυσσὸν τὰς σάρκας γραΐδιον 
ΙΝ, 139. 

δυτὰ ΥἹ, 96. 
θυταγωγεὺς I, 216. X, 55. 
φυτὴρ X, 65. 
φυτῆρες I, 147. IIl, T9. 
ἀπὸ óvrijgog ἀνεῖναι τὸν ἵππον 

I, 214. 
ῥυτίδας ὀλίγας ἔχων ἐπὶ τοῦ 

μετώπου IV, 146. 
ταλεϊας àv εὐσαρκίᾳ 

ἔχουσα γραῦς IV, 
151. 

ῥυτίδες IL, 67. 
ῥυτὶς ἐπὶ τοῦ μετώπου μία 

μόνον IV, 147.. 
δυτὸν δίκρουνον VI, 97. 
ῥώϑωνες II, 72. 
ϑωμαλέος ΠῚ, 120. 

ἦχος σάλπιγγος 1V,85. 
δωμαλέως ΠΠ, 121. : 
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INDEX GRAECUS, 

ῥώμη ΤΡ 167. 1Π, 107. 190. Kd 
ἐπισκοπώτατα d ἄκον- 
19465. ν.195.5ιὉ 

NU ΠΙ, 127. Vil, 
8. X, 18. 

Meque X, 146. | 
Σαυθικαν L; 188. 

σάγδας Vl, 104. - : 
σάγη 1,.180. 186. vi τόν. 
2X, 54.99. - ] ὲ 

σαγήνη 1, 169. ' : 

σάγμα VIL, 157. X, 142. 
Ἔν» X, 161. 
σαίρειν X , 
σαιρέτω παῖς a 94. 
σακίον X, 159. 

᾿ς σακπίας οἶνος VI, 18. 
v σακκίον VIL, 191. 

σακκοπήρα α X, 161. 
5 155. VII, 191. 

RS 64. 75. 168. 

^  ὐὐνθ εάν; X 186. 
4 ics IIT. 155. X, 64. 

᾿ σακτοὶ (μενον) ΥΙ, 78. 
6: σάκτος οἶνος VI, 18. 
x σάκτου χαλάμου δὲν X, 43. 
.. σάχτρα 1, 245. 
— σαλχυφάνταν VII, 191. IX, 
B 80. X, 192. ^ - 
EE Σαλαμινίας ναῦται VIII, 

116. 
Σαλαμίνιοι VIIL, 116. 

ἘΞ σάλαξ X, 149. 
σαλεύειν, 114. 

τοῖχον μοχλίσκῳ X, 
147. 

σαλεύων ΥἹ, .191.. 

359 

deitelee ( hus 

aclog αἰρόμενος P 109. 
σάλπη ΜΙ, ᾿'σθευυκολα 
ab. σάλπιγγες Vini 

86. 
ὑπὸ PORT ἐξανιστάμενος 

^ wr l, 195. S. 

mni: σημῆναι IV, 86. S. 
χφώμενὸς. IV, 87, ' 

ὑπεῤῥωμένως IV, 
5x89. 

Yo! 

σάλπιγγας ἀγώνισμα IV, 91. 
οὐδ᾽ ἂν σάλπιγγος ἀνάσχοιτο 
βοὴν I, 198... ἃ ww 

σάλπιγγος βόύόμβος ἘΝ, 85. 
ἦχος IV , 85. 
ϑόρυβος ἾΝ, 85. 
κτύπος Cotto IV, 

85. E. 
φϑέγμα IV, 85. 
φωνὴ IV, 85. - 
κώδων VI, 110: 

WU λῃσταὶ IV, 87. 
ὑπεσημήναντο τὸ 

εἰς ἔφοδον 1, 
| 168. ^^ 

σαλπιγκτὴς IV, 87. 88. 
σάλπιγξ IV, 85. 
ἡ σάλπιγξ ἐκ τῆς ἐμπολεμίου 

μελέτης εἰς τοὺς ἀγῶνας 
παρῆλθε IV, 87. 

σάλπιγξ ἀγωνιστήριος IV, 89. 
ὁπότε σαλπίγξῃ Ἡρόδωρος χα- 

λεπὸν ἦν αὐτῷ. πλησιάζειν͵ 
IV; 89. 

σάλπιγξιν δύο αὐλήσας ΙΝ, 88. 
σάλπιγξ πομπικὴ 1V , 89- 
σαλπίζειν iV, 87. — 
σαλπίσματος πολεμιστηρίου 

μέρη IV, 86. 
σαλπιστικὰ κρουύματα IV, 84. 
σαμάχκια V, 101. 
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σάμαξ X, 43. 
SunP vbt. IV, 59. 
Σαμία σταφυλὴ VI, 82. 
Σάμιοι πλακοῦντες VI, 78. 
Σαμοϑράκιον κρόμμυον Υ͂Ι, 

67. 
σάμψυχος VI, 107. 
σανδάλια X, 49. 

fv isquad ΝΕ, 86. 
ἠῤνάν ων VII, 81. 86. 
σανδαλόθκαι X, 50. 127. 

ἐπίχρυσον VII, 
87. 

σάνδαλον. VIL, 86. 
σανίδες T, 84. IX, 85. X, 94. 

et δέομαι, 76. 

πυραμοειδεῖς τρίγω- 
vo, VIII, 198. 

τῆς φάτνης ko 166. 
σανὶς X , 171. 

vto X, 88. 
cata. X, 41. 
σαπέρδαι VI, 48. 
τὸν σαπέρδην ἀποτῖλαι VL, 49. 

διαπλῦναιν VI, 49. 
pl 

σαπροὶ σαργάναι VII, 27. 
ὡς σαπρὰ πόρνη VII, 202. 
σαράβαρα VIL, 69. X, 168. 
Σαράβων ὃ κάπηλος VII, 193. 
σάραπις ΚΗ, 61. 
σάργαλος γῇ, 116. 
σαργάναι VII, 97. 

laeva! VII, 27. E. 
σάρδια VII, 96. 
Σαρδιανὸν Mivov V, 26. 
σαρδόνες δικτύου V, 81. 
Σαρδονικὸν λίνον Y, 26. 
Σαρδῶα ταρίχη VI, 48. 
Σαρδωνικὸς χιτὼν VII, TT. 
“Σαρδώνιος γέλως VI, 199,: 
σάρισσαι X, 143. 
σάρισσα Μακεδονικὴ 1, 138. 

INDEX GRAECUS. 

σάρκα ἀμύξαι IV, 179. 
700 δέρματος, ἀφελεῖν 
11, 288. 

᾿διλεῖν IV, 179. S. 
τὰς σάρκας δυσσὸν γαΐδιον IV, 
A89. . 

σάρκα τίκτει ἡ ἄρκτος Υ, 80. 
σάρκες Π, 988... ᾿ς 

ἰχϑύων VI, 51. 
σαρκίνη γυνὴ ll, 233. 
σάρκινος II, 233, ^ 
σαρκίσαι IL, 28S. 
σαρκοκήλη IV, 908. 
σαρκοφάγος. λίϑος: X, 450. 
σαρκώδεις τῷ μετώπῳ κύνες 

V, 62. | 
ὁπλαὶ Ι, 191. 

. ὀσφῦς V, 62. . 
0v σαρκῶδες σγῆθος λαγῶ V, 

69. 
σαρκώδης κεφαλὴ Ι, 191. " 
σὰρξ σομφὴ IV, 191. 
σάρονΥΥΙ, 94. X, 99, 
σατράπης ὙΠΙ, 84.. 
Σατυρικὰ πρόσωπα IV 148. 
Σατυρικὴ ἐσθὴς 1V , 118.. 

ὄρχησις IV, 99. 
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Σικυώνιος τιμῇ IV, 61. 
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σχευοποιήμοτα X, 15. 
σκευοποιία X, 15. 
σκευοποιοὶ X, 16. 
σκευοποιὸς ll, 47. IV, 115. 
σκευοποιοῦντες X, 15. 
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σκληροὶ χαλινοὶ X, 56. 
σχληρὸς V, 189. 

^. ἄνεμος 1, 110. 
λίϑος VIL, 123. 

σχληρόστομος Dexds IL, 197. 
σήλήρωμα IV, 190. 
σχληρῶς V, 189. 
610g II, 10. 
σκνιπὸς II, 65. 
σχοῖδος X 16. 
σκολιὰ ἄσματα , VL, 108. Vid. 
TV, 53. 

διοϊκὼ ὁδὸς HIT, 96. 
σκολιὸν ΠῚ, 181. 
σχολιὸς πόρος ἀκοῆς IL, 84. 
σκολύϑρια VIL, 112. X, 48. 
σκολύϑριον III, 90. VII, 182. 

967 

σκόλλυς II, 80. : 
σκόμβρων τεμάχη VI, 48, 
σκοπαὶ IX, 14. 
oxóxdos L, 115. Οὗ 
σκοπὴ IV, 127. 129. 
σκοποὶϊ, 178. . 
σκοπιωρούμενος V, 17. 
σκορδινᾷσϑαι V, 168. 
σκορδοῦν Υ, 98: 
σχοροδάλμη VI, 68. 
εἰς τὰ σκόροδα περιῆλθον IX, 

4 T. 
σκόροδον I, 247. VI, 68. 
σκοροδοπῶλαι VII, 198. 
σκορπίος V, 60. 

ξητῶν ὅτῳ ἐγγρίψει τὸ 
κέντρον VI, 125. 

σκορπιώδης (ὃ ὀργίλο 198. 
σκοτεινὸν III, 181. 
σκοτιαῖον ἀφικέσϑαι 1, 69. 
σκύτιος (υἱὸς) III, 21. 
σκοτοδινία IL, 41. 
σκοτοδινιᾶν IV, 184. 
σκοτωϑῆναι IL, 41. 
σκοτῶδες χωρίον V, 109. 
σκοτώδης ἀὴρ L, 113. 
exeiediviiiiqU, 41. IV, 184. 
exvtàv V, 86. 
Σκύϑαι VIII, 132. 
Σκυϑικαὶ VII, 88. 

σαγάρεις Ι, 188. 
Σκυϑικὴ πόσις ΥἹ, 25. 
σχυϑρωποὶ ipéeluol IV, 137. 
σκυϑρωπὸς V, 188. 

σχυϑρωπῶς V, 139. 
σκυλακεία V, 51. 
σκύλακες V, 18. 
σκυλακεύεινΥ, 51. 
τῶν GxvÀexsvouévov τροφὴ 
Υ, 51. 
ΜΡ IV, 15. 

"n V, 16. E. 
σκυλάκων dhtitoogil V, 51. pl. 
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ἐμπιμπλάναιΥ, 51. 
6xvAnb X, 167. 
essi 166. 
σχυμνία V, 15. 

γαλαϑηνὰ V, 16. E. 
σκύμνοι V, 15.84. 
exvvia Il, 66. 
Σκυρία δίκη VIII, 81. 

σκύρος IX, 104. 
Σκῦρος VIII, 81. 
σκυτάλαι X, 181. 142. 
σκυτάλη IV, 170. V, 18. X, 

118. 
σκυταλία IV, 89. 
σκυταλίδες 11, 144. : 
ὀκύταλον ὑποσίδηρον X, 178. 
σκυτεῖα VIL, 80. 

κυτεῖς Vll, 80. 
σκύτεσι βυβλίνοις παίειν TX, 

488. 
σκύτινα VII, 88. X, 40. 
σκύτινον ἐσϑῆτες VIL, 70. 
σκύτινον. προσκεφάλαιον Χ, 

40. 
σκύτιψος χιτὼν X, 180. 
σκυτοδέψαι VIL, 80. 
σκυτοδεψεῖν VII, 81. 
σηυτοδέψης VI, 128. 
σκυτοπῶλαι VIL, 80. 
σκύτος X, 187. 
σκυτοτυμεῖν VIL, 81. 
σκυτοτόμοι VlL, 80. 
Gxvtorüuov σκεύη X, 141. 
σκύφοι VI, 96. X, 66. 
σκύφος X, 166. 
σκώληκας καταγαγεῖν VII, 929. 

σκώληκες ἐπειδὰν πτεροφυῶσι 

VII, 148. 
σκῶμμα V, 161. IX, 148. 
σκωμμάτων συνϑέτης VI, 123. 

σκωπίας (ὔρχησις) IV, 103. 
σκώπτειν V, 161. IX, 148. 
σμωπτιπκὴ ΙΧ, 148. 

INDEX GRAECUS, 

σκωπτιχκὸς V, 161. IX, 149. 
σχκωπτικῶς V, 161. IX, 149. 
6x0 V4, 915 

σχωρία VII, 98. 99. 
σκὼψ, εἶδος ὀρχήσεως IV, 108. 

σμηκτρὺς γῆ Vll, 40. X, 188. 
Guiuezogoosiov X, 127. 
σμῆνος 1, 954. 
σμηνουργία VIL 101. - 
σμηνουργοὶ VIT, 101. 
σμήνους βασιλεὺς T, 254. S. 
σμήριγγες 1L 22. Kp 
σμικρὰ φωνὴ IL, 117. 
σμικρὸν. IV, 170. 
ὁ σμικρὸς δάκτυλος Υ, 401. 

ὁ ὀλίγα ὑπ ἀσθενείας 
λέγων VI, 1486. 

ὀμικρότης ΥἹ, 145. 
σμικροφωνία IL, 112. 
σμικφόφωνος Il, 111. 
σμικροφώνως IL, 113. 
σμιλάκινον. ξύλον V, 82. 
σμιλεύματα κοι 83.5 559: 

141. 149. 
σμίλης ὁλκοὶ X, 58. 
Σμινδιρίδια VIÍ, 89. 
σμινύδας acc. X, 173. | 

σμινύδιον VIL, 148. X, 199. 
σμινύη 1, 246. VII, s X, 

129. 166. 
σμύρνα I, 26. 
σμωμένη Vil, 166. 
σοβαρὸς ἵππος L, 195.. 

ἐν τῷ δρύμῳ I, 
218. 

Σύλων (ὁ βόλος) VIL, 205. 
σομφὴ σὰρξ 1V, 191... . | 

σοροὶ lil, 102. ὙΠ], 146. 
σοροπήγιον VII, 160. 
σοφοπηγὸς VII, 160. 
σοροποιὸς VII, 160. 
G0Q07:0100 σχεύη. X, 150. 
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σορὸς VH, 160. X , 150. : 

σουδάριον VII, 7 t. 
σοφαὶ κύνες V, 60. 
σοφία IV, 10. 22. V, 164. 
ὃς σοφίαν καλεῖ τὸ ἐξαπατῆσαι 

σοφία πολιτικὴ YX, 96. 
 véxvovoc V, 164. 

σοφίας ἐπετήδενοις VI, 178. 
σοφίξεσϑαι IV, 48. IX, 133. 
σοφίσασϑαι ie δήτωρ ἵν, 91, 
σύφισμα VI, 180. IX, 188. 
σοφίσμασι ϑηρᾶται ὁ ἴῶν IV, 

84. 
σοφισταὶ ἐλάττους IV, 48. 

μείζους IV, 43. E. 
ὀψοποιητικῆς πραγμα- 

τείας VI, 70. 71. 
σοφιστεία IV, 50. 
σοφιστεύειν IV, 17. 
σοφιστεύων IV, 41. 
σοφιστὴν su idaie ἂν λέγων, 
γόης pl. IV, 47. 

σοφιστὴς IV, 16. 41. 
&nemquxóclV, 47. 48.8. 

of περὶ τὸν σοφιστὴν ἔχοντες 
᾽ 

σοφιστία IV, 42. 
σοφιστικὴ IV, 16. 42. 
σοφιστικὸς IV, 16. 41. 
σοφιστικῶς IV, 16. 42. 
σοφὸς IV, 11. 

αὐλητὴς IV, 71. 
εἰπεῖν ῥήτωρ] IV, 20. 
ἐπὶ μυρίων ἂν τάττοιτο 

V, 164. 
στρατηγὺς 1, 178. 

σοφῶς IV, 11. 
σπάδιξ $4 244. IV, 59. XL 

147. 

σπάϑαιΠ, 181. X, 125. 
σπαϑᾶν VII, 36. 

ἱστὸν X, 126. 
Pollux Vol. 11]. 

369 

σπάϑη I, 185. 244. VII, 36. 
X, 56. 120. 121. 126. 145. 
146. 

οὐ τὸ ξίφος X, 146. 
σπαϑῆσαι III, 129. 
σπαϑητὰ ὑφάσματα VII, 86. 
σπαϑητὸν ἱμάτιον VII, 86. 
σπαϑητὸς χλαῖνα VIL, 36. 
σπάϑη φοίνικος L, 188. 

χρυσένδετος X, 145. ᾿ 
σπαϑὶς HI, 154. VIL, 36.177. 

X, 120. 121. 
σπαϑῶν τὴν οὐσίαν IIL, 117. 
σπάλαϑρον Χ, 118. 
σπανίζων VI, 197. 

τῶν ἐπιτηδείων ΠῚ, 
110. 

σπάνις VL, 197. 
σίτου I, 52. 

σπανοπώγων 11, 88. 
σπανοσιτία L, 52. VL, 86. 
σπαράσσειν ὀφϑαλμοὺς II, 69, 
σπαράττειν ὄνυξι V, 94. 
σπαργᾶν T, 280. 
σπαργάνων παιδὸς φαιδρύν- 

τρια VIT, 40. 
σπάρτα VII, 181. X, 86. 183. 
σπάρτη VIL, 181. X, 186. 
σπαρτία X, 36. 
σπαρτίνα VIL, 114. 181. 
σπαρτίναι X, 133. 
σπάρτινον ἀγγεῖον X, 191. 

πλέγμα X, 186. 
σπάρτινος σάκος X, 186. 
σπαρτίον X, 108. 
σπαρτὶς X, 186. 
σπάρτοις ἀπαγχόμενοι Χ, 87. 
σπαρτοπλύκος VII, 181. 
σπαρτοπόλιος ἀνὴρ lV, 133. 

134. 
λεχτικὴ 1V,. 151. 

153. 
σπαρτοπώλης VII, 181. 

Àa 
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σπάρτος VII, 181. 
ἐκ ὁπάρτου ἀλεμὰ V, 88. 
σπάσαι ἄκρατον VI, 93. 
σπάσασϑαι μάχαιραν V, 4. 
σπατίλη V, 91. 
σπεῖραι T, 293. TI, 6. 
σπεῖρα (δένιω VII, 42. 
σπείρα κίονος VII, 121. 
oí σπείραντες III, 8. 
ὃ σπείρας HI, 8. 

σπείρα torres 1, 31. IV, 149. 
σπείρεσϑαι VI, 194. 
σπείρεται VI, 113. 
σπειρὶς ὀψωνιοδόκος X, 92. 
σπειρόπωλις ἀγορὰ VIL, 78. 
σπεῖσαι I, 97. VI, 30. 
σπείσασϑαι VIII, 439. 
σπειστέον X, 65. 
σπέρμα II, é 

ἐπιδραξάμενον βαλεῖν τῇ 
- 251, 223. 
καταβαλεῖν IL 6. 
μήλων ΙΧ, 129. 
ὀλισϑηρὸν IX, 122. (παι- 

διά 
σπέρματα I, 222. 

ἀτεράμονα!, 223. 
κερασβόλα I, 223. 

σπερματίας VI, 46. 
σπερματολύγοι ὙΠ, 197. . 
σπερμολύγοι VII, 197. 
σπερματοπῶλαι VIL, 197. 
σπεύδειν ἐπὶ κεφαλὴν II, 42. 
σπεύσιδα X, 108. 
σπευσίνιοι VIII, 132. 
σπήλαια ΙΧ, 16. 
σπηλάδιον IX, 16. 
σπήλαιον (ϑεάτρου) IV, 124. 
σπηλαιώδεις ὑποφυγαὶ IX, 16. 
σπιϑαμὴ II, 157. 
σπιλάδες Y, 115. 
σπινίδια VI, 52. 
σπλάγχνα II, 181. 

INDEX GRAECUS, 

σπλαγχνεύσασϑαιἸ, 27. 
σπλάγχνων ἀπάρξασϑαι 1, 97. 
σπλεκοῦν͵ V, 98. 

iioi) II, 220. IV, 187. 
σπληνίον IL, .990.. X, 149. 
σπογγία X, 149. 

exoyylas VE, 94. X, 90. 
σπογγίξειν τὰ βάθρα IV, 19. 
σπογγοθήρας L, 96. 
σπογγοϑῆραι VII, 137. 
σπογγοϑηρευτικὴ ὙΗ͂, 139. 
enoyyov VL, 94. X, 90. 
σπογγοκολυμβηταὶ VII, 137. 
σποδεῖν V, 92. 

σπολὰς T, 185. VIT, 70. X, 142. 
ΔΙβυσσαὶ, 153. 

σπονδαὶ 1, 153. 
μυσεήμ ἑν δε I, 36. 

σπονδὰς αἰτῆσαι VIH, 139. 
ἀναιρεῖν VI, 30. 
διδόντες I, 151. 
διέλυσαν, 154. S. 
ἐπενεγκεῖν VIII, 139: 
ποιήσασϑαι TV, 29. S. 

: "or. ὁ κήρυξ 

ὑποφεύγοντες f 151. 
σπονδειακοὶ αὐλοὶ IV, 81. 
σπονδεῖον X, 65. 

αὔλημα TV, 78. 
μέλος IV; 19. 
“Πυϑικοῦ νόμου uígoc- 
IV, 84. 

σπονδὴ 1, 29. ΥἹ, 80. 
σπονδοφορῆσαι vil, 189. 
σπονδοφόροι I, 35. IV, 94. 
σπονδοφόρος VIII, 187. 
σπόνδυλοι (δικαστικαὶ ψῆφοι) 

VIII, 17. 
σπόνδυλος X, 125. 
— ἐπαγγελίαι HI, 142. 
pen 
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xal κρατήρων μετα- 
σχὼν Vl, 80. 

σπορὰ T, 926. Mi, 6. 
σποράδην δοιύνοι VI, 175. 
ἐπὶ σπορᾷ παίδων m—— 

TI, 44. 
᾿σπορεῖς T, 221. 
σπόρου καιρῷ 1, 61. 
σπουδάξειν IV, 48. 
σπουδάζοντος toU 9:0) I, 112. 
σπουδάζων IX, 150. . 
σπουδαῖοι τοὺς πόδας δρομεῖς 

. Jl, 149. 
σπουδαῖος 1, 43. 
σπουδαῖος περίπατος ΠῚ, 98. 

συμπότης ΥἹ, 98. 
οὐ σπουδαῖος τοὺς πόδας ἵπ- 
zoc I, 197. 

σπουδαιότερος σταδιεὺς Ill, 
148. 

σπουδαίως IIT, 149. 
σπούδασμα IX, 150. 
"ET l, 43. III, 93. IV, 

σπυραϑία V, 91. 
σπύραϑος V, 91. 
σπυρὰς Υ, 91. 
σπύυραδναΐῦ, 91. 
σπυρίδας πιϑάιν VII, 173. 

174. 
σπυρίδια πλέκειν VIL, 174. 
σπυρίδιον X, 132. 
σπυρίδωνας vier) VII, 173. 
σπυρὶς VI, 94. X, 189. 151. 

ἰχϑυηρὰ VI, 94. 
κόνεως X, 64. 

' gioivy X, 178. 
σπυρίχνια πλέχειν VIT, 174. 
εσπυρίχνιον VI, 94. X, 132. 
iy oma ϑαλάττῃ Por 

1 
ταδιαία μάχη 1, 165. 
σταδιάρχης lI, 146.. 
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σταδιεὺς HI, 146. 
δρομικὸς IH, 148. E. 

σταδιοδρόμης ΤΙ, 446. 
σταδιοδρῦμος TIL, 146. 
στάδιον Ill, 149. ΙΧ, 44. 

τὸ διπλοῦν ἀγωνιζόμε- 
μενος 1, 147. 
ΩΝ li, 

(σταδίου) Dodo Ili, 147. pl. 
dv σταϑηρᾷ ϑαλάττῃ (mtv) 

lI, 106. 
σταϑμὰ IV, 173. 
στάϑμη IV, 171. VH, 198. 

X, 126. 147. 

σταϑμήσεται ταλάντῳ μουσικὴ 
IX, 52. — 

σταϑμητὸν IV, 98. 
σταϑμία IV, 173. X, 126. 

χαλκὰ X, 196. 
—— I, 76. IV, 171. IX, 

"LE 184. IV, 125. IX, 
50. Vid. X, 126. 

σταϑμοῦ ὄνομα ἡ μνᾶ IX, 
62. 

τὸ τάλαντον IX, 
56. 

σταϑμοῦχος X, 20. 21. 
σταὶς VII, 21. y 
σταλαγμὸς εἰρήνης X, 168. 
Mey A X, 168. 
σταλίδες V, 19. 
σταλιδώματα V; 19. 
τὰς στάλικας ἀνατρέψειεν ἄν 

9 σῦς V, 80. 

στάλικες V, 19. 81. X, 141. 

σταλτικὴ δευμάτων VII, 208. 
σταμῖνες 1, 92. 
erstes ind X, 72. 

σταμνίον VL, 14. X, 72. 
Àa2 



8572 

σταμνίσκοι VIL, 162. 
στάμνοι VII, 162. 
στάμνος X, 80. 72. 

οἴνου Χίου X, 80. 72. 
στάσεις ἄστρων IV, 155. 
στασιάζειν 1I, 929. 
στασιασμὸς 1, 153. VIII, 153. 
στασιαστικῶς VIII, 154. 
στάσιμα IV, 173. X, 126. 

ἄστρα IV, 156. 
οὐ στάσιμοι διὰ γῆρας IL, 16. 
στάσιμοι παλαισταὶ III, 149. 

στρατιῶται I, 180. 
στάσιμον V, 169. 

μέλος IV, 58. 
στάσιμος V, 164. 

βασιλεὺς 1, 40. 
δικαστὴς VIIL, 10. 
πυϑμὴν X, 74. 

ἐν στασίμῳ ϑαλάττῃ πλεῖν 1, 
106. 

στασίμως VIII, 11. 
παλαίειν ΠΙ, 149. 

εἰς στάσιν σύνϑημα δοῦναι I, 
220. 

στάσις 1, 158. III, 89. VIII, 
158. 

ἀγαλμάτων L 11. 
ἀνδριάντων HI, 91. 
ἄστρων IV, 156. 

| δικτύων V, 82. 
zixovov VI, 177. 
ἵππων 1, 184. IX, 

50. 
&rov V, 61. 

στασιώδης VIIL 153. 
στατὴρ IV, 171. VII, 102. 

IX, 62. 82. 95. 
στατῆρες ᾿Αλεξάνδρειοι ΙΧ, 

69. 
Δαρεικοὶ TX, 59. 
Κροίσιοι 11, 87, IX, 

59. 84. 

INDEX GRAECUS, 

Φιλίππιοι IX, 59. 
84.. 

Qoxairo: TX, 93. 
χρυσοῖ IX, 59. 

στατηριαῖα IX, 59. | 
- στατηριαῖαν ἑταῖραι TX, 59. 
Ὁ Κορίνϑιος IV, 178. 

ν 81. 

ἡ λίτρα IV, 178. 174. 
IX, 81. 

νόμισμα TX, 58. 
φόνας 3; 915.025 

στατῆρσιν ἀρτιάζειν DX, 58. 
101. 

— χρυσοῦς IV, 173. IX, 
7 

στατικὴ IV, 16. 171. VII, 
208. 

στατικὸς IV, 16. 171. 
. στατικῶς IV, 16. 171. 
σταυροὶ IX, 14. 
σταυροὺς ἐπήξαντο I, 161. 
σταυρώματα IX, 14. 
σταφίδες 1, 243. 
σταφυλαὶ VI, 82. 
σταφυλὰς ϑλίβειν ἐν τοῖς λη- 

γοῖς 1, 225. S. 
σταφυλὴ 1, 248. 

(ἐν τῷ στόματι) 11,90, 
IV, 200 , 200. 

ΣύραΎΥΙ, 82. E. 
σταφυλίδες I, 143. 
σταφυλοβολεῖον VIL, 151. X, 

199. 
σταφυλοβόλιον 1, 245. 
σταφυλοτομία IV, 185. 
σταφυλοφύρος Il, 99. ᾿ 
στάχυς, ὑπὸ τῇ γαστρὶ 1l, 

169. ͵ 

στέαρ II, 233. 
ἐκ στέατος καὶ λίτρου πλάσμα 

X, 150. 
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στέατος τρογὸς VI, 58. 
στεάτωμα IV, 203. 
στεγάξειν VII, 120. 
Greyava I, 80. 
στεγανὴ ϑρυμματὶς ΥἹ, 78. 
στεγανόμιον 1, 75. X, 20. 
στεγανόμος L, 74. X, 0. 
στεγανὸς V; 146. 

χιτὼν VII, 70. - 
στεγανῶς V, 147, VI, 209. 
στέγαρχος Χ, 90. 
στεγάρχων Χ, 21. 
rua πρὸς ἀέτωμα VIL, 

στεγάσματα VII, 
ὀροφῆς e VI 123. 

στεγαστὰ X, 52. 
dropetie VIL, 124. 

κάλαμος X, 170. 
κέραμος x 182. 
ὄροφος X, 172. 

στεγαστρὶς διφϑέρα X, 180. 
στέγαστρον X, 180. 
στέγειν ἀπόῤῥητα V, 146. 
στέγη 1, 8 
στεγῖτις vil 201. 
στέγος 1, 80. 81. 
στεγόμενα V, 147. 
στειλάμενοι εἰοῷ ἥμισυ τὰ ἱστία 
εἰ ἐπλέομεν L, 107. 
στεῖρα 1, 88. 

βοῦς HII, 118. 
στεῖραν. IV, 208. 
στεκτιπὸς v, 146. 
στεχτιχῶς V, 147. 
στελγίδες X, 62. 
στέλεχος 1 185. 

ἀφαιὸν Χ, 166. 
Ἶ εὐφυὲς 1,[186. E. 

περίκρανον ἐκάλουν 
ἐν παλαιοὶ II, 42. 

στέμματα προσφέρων Ι, 28. 
στέμφυλα, 248. εἶ 

τὸ 
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στεμφύλων πιεσϑέντων VII, 
151. 

στενὰ IX, 88. 
στεναὶ πλευραὶ 1, 191. 
στενάσαι Υ, 98. 
στενὰ στήϑη I, 191. V, 62. 
στενὴ πόλις ΙΧ, 24. 

φωνὴ II, 417. 
στενοὶ πόδες V, 70. 

εἰς στενὸν λήγονσα κεφαλὴ 
V, .69. 

στενόπορα χωρία I, 220. 
στενὸς III, 116. 

στενύστομον X, 68. 
στενὸς τράχηλος V, 69. 
στενόφωνον ὄργανον IIl, 111. 
στενοχωρίας πλέα iuc IX, 

23. 
στενωποὶ TX, 38. 
στέργειν HL, 58. 
στεργομένη Ill, 71. 
στεργόμενος Il, τι. 
στέργω V, 118. 
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συνηγορεῖν Il, 126. 
συνηγορῆσαι IV, 30. 
συνηγορία IL, 126. IV, 26. 
συνηγορικὸς Iv, 25. 
συνηγορικῶς 1V , 26. 
συνήγορος II, 196. IV , 25. 
συνήδεσϑαν 1H, 102. v, 129. 
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συμφοραῖς III, 101. 

συνήδρευσε m 144. 
τὸ δικαστήριον 
ἼΗΙ, 148. 

συνήεσαν ΙΧ, 146. 
συνήϑεια HI, 62. 
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ovvgPoollovit IX, 148: 
συνηϑροίσϑη βουλὴ VII, 144. 
συνήκοοι IV , 44. 
συνῆλϑε βουλὴ VIII, 144. 

τὸ δικαστήριον, VIII, 
148. 

συνῆλθον 1, 1δ4. 
πανδημεὶ YX, 148. 

συνήλικες VI, 159. 
συνημμένοι VI, 113. 
συνήνεμον χὠξῥυ δ! 110. 
συνηνῶσϑαν Vili, 151. 
συνηρεφεῖς Sáuvo V, 66. 
συνηρίστησα VI, 101. 
συνηρτῆσϑαι. ΥΠ], 151. 
συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων 

VIII, 106. ; 
césio0ld vin, 151. 
συνῆψαν. τὴν μάχην 1, 164. 
συνϑεατὴς. IL, 55. VIL, 158. 
συνϑεάτρια I, 56. IV, 121. 
VL 158. X, 67. 

GvvOsiv VIII, 151. IX, 145. 
συνϑεῖναν δόμα: IV, 27. 
συνϑεὶς VI, 139. 
cvv0éc9o, 1, 154. 

εἰρήνην IV, 99. 
σύνϑεσις ῥημάτων VI, 178. 
σύνϑετα VII, 208. 

ἐκ τοῦ qus VI, 160. 
ico Vl, 174. . 
καλὸ VI, 169. 

μέγαλο VL, 173. 
pico Vl, 172. 
ouo VI, 158. 
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(oo db VI, 164. 
zov VI, 162. 
toÀv VI, 170. 
gvv VI, 157. 
sn VI, 165. 

! φιλο Jb 166. 

συνϑέτης μέτρων 128. 
οὐ σύνϑετον VII, 209. 
σὐνθετος VI, 157. 
συνϑέων ἀνέμοις ἵππος I, 196. 

᾿ κυνηγέτης V, 85. 
συνϑέωώρος 1], 55. 
σννϑῆκαι ἐγένοντο Ll, 154. 
- τ ee εἶπεν VIII, 

Ee παραβαίνων VI, 
153. 
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συνθήκη Vl, 159. 

ἔγγραφος VIII, 140. 
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᾿σύνϑημα VL, 130. 
2 ἔδοσαν 1, 168. : 
τὸ σύνθημα ἐπκιδιήλθον!, 168. 
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χύνες V, 63. 
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συνισταμένης δίκης VIII, 56. 
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συνίστορες VI, 158. | 
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σὺν κρίσει VI, 141. S. 

ov VI, 110. 
συνν «1o L 118. 
συννεφὴς ἀὴρ 1, 118. 
δυννοεῖν VIIL, 151. 
σύνοδοι VIII, 131. 
συνοδοίπορος VI, 158. 

σύνοδος VI, 157. VII, 111. 
149. IX, 142. 

ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς 
il, 44. 

μαϑητῶν IV, 44. 
ἡ ἐν οἴνῳ VI, ν 
σγαίδων IX, 143. | 

ἐπὶ τῷ πένϑει ΥΗΣ, 
66. 

συνόδους VL, 50. 
συνοίκησις ἀγδρὸς καὶ γυϑαι- 

κὸς III, 44. 

συνοικία VII, 195. IX, 7. 
συνοικίαν IX, 39. 
συνοικισμὸς IX, 7. 
σύνοικοι IX, 37. 
συνοικοῦσα III, 44. 
συνοικῶν III, 44. 
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συνομνύμενος VE, 158. 
συνομολογῶ VI, 117. 
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συνοπλιζόμενοι L 152. .: 
σύνοπτα H, 58. 
σύνοπτον M, 58. 
Gvvógyiot VI, 113. 
σύνορος VI, 458. 
συνορῶν II, 55. 
συνουσία IV, 44. V, 983. . 

πρὸς τὰ βιβλία Χ, 57. 
συνουσιασταὶ IV , 44. VI, 8. 
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συνουσιαστικὸς συμπότης VI, 
.98. 

σύνοφους ἀνὴρ καὶ γυνὴ If, 
49. , 

συνοφρυώσϑαι Π, 50. 
σύνοψις οἰκειότητος VI, 159. 
σύνταγμα (τῶν μαχομένὀν) I, 

127. 175. 

συνταξάμενος. VI, 189. 
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ῥήτωρ IV, 21. 

συνταράττων τὸ δημύσιον VI, 
129. 

τὴν πολιτείαν δήτωρ 
IV, 35 

συντεῖναι IIT, 191. 
συντέλεια VIII, 157. IX, 157. 
συντελεῖν IV, 46. 
συντελέσαι IV, 46. 
συντελεδιουργία TX, 157. 
συντελὴς VI, 157. VIII, 156. 

157. 
συντελῶν. VIII, 157. IX, 157. 
συντεταγμένα VI, 141. 
συντεταγμέναν δυνάμεις I, 155. 
συντεταγμένως L, 157. 
συντεταμένος ΤΙ, 190. 
συντετρύφϑαι ὀστοῦν IV, 187. 
σύντεχνοι VH, βϑττι 
συντιϑεὶς ἐξ ὀκτὼ πάντων τά- 

φος IX, 100. 

συντομία IV, 22, VI, 150. 
σύντομος ῥήτωρ IV, 20. VI, 

149. . 
συντύμως] IV, 24. VI, 150. 
σύντονον ὄρχημα IV, 100. 
σύντονος III, 190. 

ἁρμονία 1V, 78. 
ϑδήτωρ VL, 149. 

συντόνως III, 121. 

συντράπεζος VI, 19. 157. 

συντρέφεσϑαι V 32. 
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συντρίβων τὸ πρόσωπον VIII, 
TT. 

σύντροφοι IV, 45. 
σύντροφος VI, 82. 157. 
συντυχία VI, 150. 
κατὰ τὸ συντυχὸν V, 106. 
Ment di πορφύρᾳ ἐόσ- 
ϑὴς V 

συνῳδία W, er. 
συνωμύτης VI, 157. 
συνώνυμα I, 9. 

ὀνόματα V, 108. 
συνὼν πρὸς ἐξαπάτην xólof 

VI, 122. 
πορνοβοσκοῖς ΥἹ, 188. 

συνωριπκὸς VII, 205. 
συνωρὶς VI, 188, VII, 208. 
σύρα ἄπνατοτος X, 64. 
Συρακούσιοι κασσιτέρῳ νομί- 

ὅαντες ΙΧ, 79. 
Σύρα σταφυλὴ ΥἹ, 82. 
συρία X, 64. 

(γλαῖνα) VII, 61. 
ἌΝ II, 205. IV, 67. 
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συρίγματα IV, 83. 
σύριγξ αὐτοσχέδιος IV, 69. 

ἱερὰ Il, 180. 
καλαμίνη IV, 67. 
ἐκ καλάμων IV, 2v. 
(νόσημα) IV, 192. 
τοῦ τροχοῦ I, 144. 

Σύριοι αὐλοὶ IV, 82. 
συρίσκοι VIL, 174. 
συρίσκος Χ, 199. 
συρίττειν IV, 122. 
συρίττουσι δράκοντες V, 90. 
σύρμα VIL 67.. 
συρμαία I, 247. 
συρμαιοπῶλαι VII, 196. 499. 
«Σύρον (ἱμάτιον) VII, 606. 
συῤῥαγέντων πανταχύόϑεν τῶν 

πνευμάτων 1, 110. 
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136. 
συδῥήγνυται ὃ ὁ σῦς V, 94. 
Ls 1, 109. 
συρτὸς μέλας IV, 118. 

. πορφυροῦς IV, 118. 
συρφετὸς V, 168. Vl, 121. 
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συρφετώδης συμπότης VI, 99, 
τὸ τῶν Σύρων τάλαντον IX, 
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συσείρα γι, 70. 
συσκευασάμενοι τὰ πλείστου 

ἄξια X, 15. 
σύσκηνος VI, 157. 
συσκιάξειν ἀπόῤῥητα V, 146. 
συσκιαζόμενα V, 147. 
συσκιάσαι VI, 209. 
σύσκπιοι κλάδοι 1, 986. 
σύσκιον χωρίον V, 108. 
σύσπαστα βαλάντια Υ, 81. 
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συσπειρᾶσαι τὸ σῶμα V , 168. 
συσπείρασϑαι V, 168. 
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συσπένδων Vl, 157. 
συσπουδάζειν IV, 45. 
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συσσίτια IX, 46. 
συσσίτιον 1, 79. VI, 7. 36. 
σύσσιτοι VI, 8. 
σύσσιτον εἶναι VIII, 140. 
σύσσιτος Vl, 12. 34. 157. 
συστάδες Boso VI, 159. 
συστάσεις VIL, 146. 
σύστασις IIT, 1299. IV, 82. 
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καπήλων IX, 143. 
συστασιώτης VI, 158. 

989. 

συστεῖλαι τὸ ἀνοιδαῖνον IV, 
180. . 

τὸ GG V, 168. 
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συστῆναι IV, gi. 
συστῆσαι ur, 128. IV, Hu 

VIL, 207. 

τὰς ἡνίας 1, 215. 
συμπόσιον VI, 8. 

συστήσασϑαι III, 128. VIII, 
135. 

χρήματα IV, 29. 
σύστοιχα Ι, 84. 
συστολὴ v, 122. 
σύστομον X, 68. 
συστορέσαι X, 88. 
συστράτηγοι I, 128. 
συστράτηγος VI, 157. 
συστρατιῶται L, 459. 157. VI, 
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συστρεμμάτιον IV, 116. 
pnt μαι τὸ σώμα V,: 168. 
συφεοὶ 1 251. IX, 16. 
συφεὸς VII, 187. 
συφετοὶ X; 16. 
Gvgol 1, 951. IX, 16. 
συφὸς VIL, 187. ᾿ 
συφορβοὶ VII, 187. 
συχνάσματα Vl, 183. 
συῶν φωναὶ V, 87. 
σφαγεῖον X, 65. 
σφαγεὺς VI, 192. VIII, 138. 
σφαγὴ VI, 199. VIL, 78. 

134. 
τὸ ὑπὸτὸ στέρνον ἔγκοι- 

λον II, 165. 
σφαγιάσασϑαν 1, 162. 
σφαγίδες 1, 88. X, 97. 
σφάγιον Χ, 97. 
σφαῖρα IV, 161. VI, 101. 
σφαῖραι, ὅπλα πύκτου il, 
. 150. 
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τὴν σφαῖραν ᾿ἀποῤῥίπτειν εἰς 
οὐρανὸν ΙΧ, 106. 

πρὸς τοῖχον ἀντιπέμ- 
πειν ΙΧ, 106. : 

δήξας εὐτόνως πρὸς 
“φὸ ἔδαφος ΙΧ, 
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σφαέρας παιδιὰ IX, 108. 
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104. 107. 
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σφαίρας στοχάζεσθαι IX, 119. 
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ξασϑαι IX, 104. 
σφαίρῃ παίξειν IX, 107. pl 

IX, 
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ὃ ἐκ τοῦ ἁρπάζειν ὠνό- 
μασται YX, 105. 
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σφαιθομαχεῖν IIT, 150. 
σφαιρομαχία ΠΙ|, 150. IX, 

107. 
σφαιρωτὸν δόρυ I, 219. 
σφακελίζειν IV, 189. 
σφακελισμὸς IV, 189, 
σφάκος VI, 66. 
σφάκτρον Χ, 97. 
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2540.': 

εἰς τὰ σφαλερὰ προπετὴς ΠῚ, 
184. 

εσφαλεροὶ διὰ τὸ γῆρας 11, 16. 
σφαλερόνηκτοι ποταμοὶ ΠῚ, 

108. 
σφαλερὸν ΙΗ, 184. 

χωρίον V, 109. 
σφαλερὸς δικαστὴς ΝΗΙ, 12. 

στρατηγὸς 1, 179. 
συμπότης Vl, 90. 
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σφάλλεσϑαι VIII, 14. 
σφάλμα VIL 14. 
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σφαλὸς VIII, P 
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σφήττιος VI, 125. 
σφιγκτὴρ (ἀρχοῦ) IL, 211. 
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σφοδρὸς πρὸ 190. 
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ῥήτωρ IV, 20. VI, 147. 
σφοδούτης III, 120. IV, 22. 

VI, 148. 
ἐκ σφοδρύτητος ἐγκαϑίσας (τῷ 
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σφοδούναδθὰς IV, 25. 
σφοδρῶς ΠῚ, 191. IV, 24. 

καταπαλαίειν [1], 149. 
σφονδύλιον Il, 182. 
σφονδυλίων l1, 130. 
σφόνδυλοι Hl, 45. 180. 
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σφραγῖδες V, 100. VII, 96. 
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σφραγίδων Pueri VII, 209. 
σφραγὶς 1V,,66. IX, 130. 
σφριγᾶν ΠΝ 90. 
σφριγῶν πὶ 11. 
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σφύρα ὍΩΜΕ: X, 160. 
σφυρὸν II, 192. 
σχαδόνες T, 254. VII, 148. 
A ἐδώδιμοι L, 954. 
σχαζόμενον VIL, 114. 
σχαλίδεςο V, 19. 31. X, 131. 
σχαλιδώματα V, 19. 31. X, 

131. 
σχάσαι αἷμα II, 915. 

φλέβα IV, 179. 
σχέδην ἐλαύνειν VI, 175. 
σχεδία ἱππασία 1, 914. 
σχέδιον ἱππάζεσϑαι L, 914. 
σχελίδες λαγωῶν ΥἹ, 88. 
σχέσις ἀψίδος ΥἹ, 19. 
σχῆμα VI, 181. 

λαβδοειδὲς IV, 133. 
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ὀρχήσεως χορικῆς IV, 
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'σχήματα ἀστέρων IV, 155. 
eooiyecpta IV, 460 

iniitmne τραγικῆς 
IV, 105. 

σελήνης IV, 157. 
τῷ σχήματι ἀδεῶς φερόμενος 

ἵππος L, 911. 

σχηματίζεσθαι IV, 95. 
σχηματίσασϑαι IV, 113. 
σχηματισμὺς δοιὼ! ὃ εἰς τὰς 

ϑηλείας 1, 211. 
σχηματοποιήσασϑαι IV, 95. 
σχηματοποιῶν 1, 211. 
σχηματοποιούμενος συμπότης 

VI, 29. 
e1lcos I, 88. X, 111. 
σχίζειν IV, 182. 
ὄχιζία X, 111. 
σχίζων VII, 81. 
σχίσμα (αἴδοίων) II, 174. 
σχισταὶ VIL, 85. 
σχιστὰς ἕλκειν IV, 105. 
σχιστὸς χιτὼν VIL, 54. 
σχοινία 1, 93. X, 86. 173. 

σχοίνιναι ἡνίαι Χ, 178. 
δχοίνινος φορμὸς VII, 173. 

169. ; 
σχοινίον VII, 150. 160. X, 

, 94. 
6gowwíov μιλτώσαντες VIII, 

104. 
τιϑέναι παρά Tivi 

IX, 115. 
σχοινιοστρόφος VI, 160. 
σχοινίων νόμος IV, 65. 79. 
ix. σχοινίων πλέγμα VIL, 172. 
σχοῖνος VII, 160. X, 36. 131. 
σχοινοσυμβόλεϊς I, 48. 
σχοινοσυμβολεὺς VII, 160. 
σχοίνους πλέκοντες VII, 88. 
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σχοινοφιλίνδα ΙΧ, 110. 115. 
σχολαῖος L, 43. 

. περίπατος III, 93. 
σχολαιότης Ι, 48. 
σχολὴ 1, 48. 
σχολῇ περιπατεῖ ΠΠ|, 93. 
σώξεται VI, 114. 
σωλὴν IL 180. 
σωλῆνες X, 30. 
σῶμα II, 235. 
τὸ σῶμα αἰσχύνων VL, 121. S. 

διάκειταί μοι φαύλως 
ΠῚ, 105. 

ἐκτεῖναι V, 168. S. 
ἐνδίδωσ' μοι ὑπὶ ἀῤδῥδω- 

στίας Ill, 105. 

εὔρωστον ἔχων ἵππος 
- 211; 

κάμψαν ΤΥ, 98. S. 
πᾶν ἐπικραδαίνειν V, 

61. 
παρεγγυῶν ὠσὶ λαγὼς 

V, 88. 
στικτὸν παρδάλεως V, 

83. E. 
(ἐξ dv) σύγκειται 1I, 

232. 
σωμασκεῖν III, 154. Vid. II, 

285. 
 6ouaczío IL, 935, 
δωμασπκίας III, 154. 
σωμασκοῦντες : VII, 

II, 235. HI, 154. 

σώματα δοῦλα ll, 235. III, 
78. 

17. Vid. 

πρὸς ἀργύριον &v- 
τικαταλλασσό-- 
μενα IL, 77. 

οἰχεῖα 11, 935. 

σωμάτιον II, 235. 
τὸ σωμάτιον διάκειταί μοι ἐν- 

δεέστερον IIL, 105. 
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σωμάτιον (ὑποκριτῶν) 1V, 
118. 

σωματοειδὲς II, 235. V, 170. 
τοῦ σώματος Düsovo) ἔχω 

ΠῚ, 105. 
στήριγγες 1, 290. 

σωματοφύλακες T, 285. 
εἰς τὸ σῶμα καὶ χρήματα ζη- 
μία VIII, 22. 

σῶον εἶναι III, 107. 
σῶος ΠῚ, 103. 
capexie E 185. X, 65. 

σώραπος L, 245. X, 199. 180. 
σωράκους πλέκειν VII, 173. 
σωρεύματα πατανίων X, 107. 
σωρηδὸν κεχυμένων τῶν πυρῶν 

I, 51. 
σῶστρα Is ἀψὶς} I, 144. X, 

58. 
(μισϑὸς ἰατροῦ) VI, 

186. : 
σωτὴρ βασιλεὺς 1, 40. 

σωτῆρες ϑεοὶ I, 24. 
σωτήρια ΥἹ, 186. 
σωτηρία Ilf, 107. 

τετραστάτηρος IX, 58. 
σωτήρια φάρμακα UE 132. 
Διὸς Σωτῆροξ κρατὴρ VI, 100. 

τελείου κρατὴρ 
VI, 15. 

σῶφρον βλέμμα Il, 59. 
σωφρονεῖν IV, 19. VII, 135. 

VIH, 7. 
σωφ ρον δὲν ΠῚ, 100. 
σωφρονίξζων VIII, 8. 
σωφρονίσαι ΙΧ, 38. 
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y τόνῳ ἑξαμέτρῳ ἀνεφϑέγξατο 
ὃ ϑεὸς Ι, 19. 

τόξα IV, 117. V, 19. 90. 78. 
X, 141. 142. ^ 

ἀνελκύσαι 1, 164. 
τὰ τόξα BASLER, I, 164. 
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φορητὸν ΠῚ, 131. 
οὐ φορητὸν HII, 130. S. 
φορητὼς IlL, 131. 
φορίνη Vl, 58. 
φόρμιγγες IV, 59. 
φορμίδας πλέκειν VII, 173. 
φορμίον X, 169. 
φορμὶς X, 169. 
goopíazie VII, 173. 
φορμίσκοι VIL, 173. 
φορμίσκος X, 169. 
ἐκ φορμίσκων ἀστραγάλους κα- 

ϑαιρόμενοι IX; 101. 
φορμοὶ VIL, 174. X, 43. 
φορμὸς I, 945. VII, 110. X, 

130. 169. 175. 
σχοίνινος VII, 175. X, 

169. 
φορολογεῖν IV, 43. 
φορολογῆσαι IV, 28. 
εἰς φόρου ἀπαγωγὴν ἐδουλώ- 

σαντο Ι, 169. 

gogo? ἀνέμου L, 105. 
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τῶν μαϑητῶν IV, 48. S. 

οἵ τοὺς ψόρους ἐκλέγοντες VIII, 
114. 

dasfesigivos VIII, 
iy 97. 

giqeess) VII 132. 
φορτηγικὸν πλοῖον I, 88. 
φορτηγὶς L, 83. 
φορτηγοὶ VII, 181. 
φορτία!, 99.1II, 127. VIL131. 
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διὰ rope 23. 
φορτικὸν I, 150. V, 105. 

ὄρχημα IV, 101. 
| πλοῖον I, 83. 

φορτικὸς V, 164. 
συμπότης ΥἹ, 99. 
τελώνης ΙΧ, 82. 

φορτικῶς lI, 180. 
φορτίον IX, 459. 

ἀποδύσϑαι ΠῚ, 124. S. 
φορτὶς (ναῦς) 1, 83. 
Pro ἐκβολὴν ποιήσασϑαι 

φόρτον ἐνθέσϑαι 1, 99. S. 
φύρτος IL, 199. VII, 8. 
ἐπὶ. φόρῳ farinam I, 169. 
φορῶν IX, 159. 
φόρον δ ἀμφισβητήσιμα VIII, 

ἀνασύνταξιςο VI, 179. 
καταβολὴ ILE, 04. 

φράγμα IL, 216. VI, 183. 
Pesquera V, 184. VII, 208. 
φραγμὸς TI 

beer 5 0 Groiyoc) Il, 
93. 

φράξαι τείχει τὴν πόλιν!, 174. 
φράξασϑαι L 161. 
φράσαι IV, 26. 
φράσεις IV, 83. 
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φρατὴρ ὄϊς III, 52. | 
ἡ ὑπὲρ τῶν εἰς τοὺς φράτορας 

εἰσαγομένων παίδων οἴνου 
ἐπίδοσις lil, 52. 

εἰς τοὺς ree -Jedsl τὰς 
κόρας VIII, 107 

i τοὺς κύρους 

VIIL 107. 
φράτορες ΠῚ, 52. VIII, 107. 
ὑπὲρ τῶν ly τοῖς φράτορσιν 

παίδων οἴνου δόσις VI, 22. 
φρατρία MHIL, 52. VII, 111. 
0 φρατριάξων μετ᾽ ἐμοῦ III, 51. 
φράτριον ϑεοὶ I, 24. III, 51. 
φράτριον (τὸ ρὸν εἰς 0 συνή- 

ἐσαν) ΠῚ, 52. 
φράτριος ὧξ ΠῚ, 52. 

᾿ Ζεὺς 1, 94. 
φράττειν II, 216. 
φράτωρ III, 
φρέατα ΙΧ, Ax. 31. 
φρέατος ἐπίϑημα X, 188. 

τὸ ἐν Φρεαττοῖ δικαστήριον 
VIIL, 120. 

φρένες II, 921. 
τῶν φρενῶν διάζωμα Tl, 136. 
φρεωρύχοι X, 149. 
φρεωφύχος VII, 192. 
φρεωρύχων ἐργαλεῖον VII, 192. 
φρίκη, IV, 186. V, 122. 

ὀρϑόκερως II, 31. 
φρικώδεις ὅρκους εὐορχῆσαι, 

89. 
φρικῶδες & ἀρχεῖον I, 23. 

πρᾶγμαν, 424. 
φρικώδηςΥ, 124. 

pee σάλπιγγος IV, 88. 
ἡ ϑάλαττα ἦν 1, 109. 

φριμαγμὸς 1, 216. V, 88. 
φριμάφτεσϑαι T, 216. V, 88. 
φριματτύμενος V, 88. 
φρίττειν 1V, 186. 
φρίττω V, 122. 123. 
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φρονεῖν IV, 12. 
᾿ φρόνημα VL, 179. 
φρονηματίας ἵππος T, 195. 
φρόνησις IV, 10. 
φρόνιμος IV, 11. 

φρονίμως IV, 11. 

οὐκ ἄνευ φροντίδος VI, 141. 
φροντίζειν III, 121. 

ix αὐτῷ III, 69. 
'goovzitov IIL 70. 
φροντισταὶ IV, 41. 
φροντιστήρια IV, 41. 
φροντιστὴς ML, 120. 

τῶν ἀρχομένων βασι- 
λεὺς ἄν, 40. 

: φρουρὰ III, 116. VIII, 72. 
ἄδεσμος VIII, 72. 
χρημάτων II, 115. 

φρουρεῖν III, 116. 
φρουρεῖσϑαν VIII, 72. 
φρούρια IX, 14. 

φρούριον προδόντες ὙΠ], 52. 
φρουρίου αἵρεσις Vl, 179. 
φρύαγμα T, 216. VI, 181. 
govoyuóg L, 216. V, 87. 

φρυάττεσϑαι 1, 216. V, 8T. 
govyavi£ew VIL, 142. 
ἐπὶ. φρυγανισμὸν ἐξελϑεῖν 1, 

162. ; 
φρυγανισμὸς Χ, 129. 
φρυγανίστρειαι VIL, 141. 
φουγανίστρια VIL, 150. 
φρυγανὸς ταῖς σαρξὶ IV, 137. 

φρυγανοφόροι VII, 180. 
φρύγειν VII, 24. 181. 

κριϑὰς X, 108. 
κυάμους Χ, 108. 

φρύγετρονῖ, 246. VI, 64. VIT, 
181. X, 109. 

φρυγεὺς VII, 181. X, 109. 
φρυγεῦσαι VIL, 181. 
Φρυγία (λίϑος) VII, 100. 
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Φρύγια ταρίχη VI, 48. 
φρυγίνδα 1X, 110. 114. 
Φρύγιοι νόμοι IV, 78. 
Φρύγιον γυναικεῖον VII, 77. 

μέλος IV ̓ 19. : 

Φρύγιος ἁρμονία IV, 65. 
Φρυγιστὶ IV, 78. 
φρυκτὴ ψῆφος VIII, 18. 
govxtol 1, 139. 

αἵ ψῆφοι a£ δικαστικαὶ 
VII, 18. 

φρυχτωρῆσαι!ϊ, 173. 
φρυκτωρία !!, 173. 
φρουκτώρια IX, 14. 
φρυκτώριον IV, 127. 129. 

᾿φφυμαγμὸς V, 87. 
φρυμάττεσϑαι V, 87. 
gov£or VII, 181. 
φρύττειν VIT, 181. 
φρύττουσα VL, 64. | 
φυγαδευϑῆναι VIII, 70. 
φυγὰς VIII, 70. IX, 158. 
φυγεῖν ἐξῆν μετὰ τὸν πρότερον 

λόγον VIIT, 117. 
προτροπάδην L, 165. 

φύγεϑλον IV, 191. 
φυγὴ VIIL, 69. 70. IX, 158. 

φυγοδικεῖν VIIL, 26. 

φυγοδικοῦντες VIII, 81. 

τῶν φυγόντων μετὰ τὸν πρό- 
τερον λόγον οὐσίαι VIII, 
99, 

φύεσϑαι IL, 118. 
φύεται VI, 114. ; 

φύκει πυρσαίνει τὸ πρόσωπον 
Υ, 102. 

φυπίδες VL, 51. 
φῦκος V, 101. VIL, 95. 
φυλαὶ δέκα VIIL, 110. 118. 

δώδεκα VIL, 115. 

τέσσαρες VI, 109. 111. 
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gviexoll, 178. φύλιοι ϑεοὶ pro φίλιοι TII, 8t. 
γυκτεριναὶ I, 71. φυλίων ϑεῶν ἱερὰ ΥΠΙ, 110. 

φυλακὴ IV, 84. φύλλα I, 237. 
εἰς τὴν φυλακὴν à ἄγρυπνος 1Π,͵, ὅσα φύλλα καὶ ἄνϑη IX, 145. 

118. φυλλάδες YSRL 
ὧν φυλακῆς πρώτης 1, 70. φύλλα τῆς ϑριδακίνης VI, 94. 

δευτέρας T, 70. νεαρὰ I, 237. E. 
τρίτης 1, 70. φυλλία VI, 94. 

φυλακὴ χφημάτων. IIT, 116. φυλλίναι ἀγῶνες III, 158. 
φυλακτήρια T, 80. IX, 14.28. φύλλοις ἐχρῶντο εἶντὶ ψήφων | πον I, 133. VIII, 19. 

| gvlaxnxóg V, 147. 
φύλαξ ἀργυρίου HII, 118. λοι αν Vil, 145. " 

ἐλευϑερίας ῥήτωρ IV, 7 7 84. 8, φύλλον τὸ ἔδεσμα VI. 58. 
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οὐ φυλάξομαι Ν,. 119. ? dloyo: I, 128. κατὰ τὰ φυλλοῤῥοοῦντα τῶν 
φ rn δέκα VIII, 87. 94 δένδρων ἀπανϑήσας II, ,36. 

414. oC dh an φύλλου ὑποσχισϑέντος χτύπος 
ἰἐφύλασος IL, 53. tüxgorog IX, 197. | 
φυλάττειν ui, 116. φυλλοχόος μὴν I, 931. 

λοβασιλεῖς VIII, 111. 190. 
γράμματα VIII, 98. pl. Ῥῦ 

φυλάττοντες τὴν χώραν ἔφηβοι φυλοκρινεῖν VIIL, 110. 

1 VIII, 105. ἀπὸ φυλῶν Οὐ ϑλονοὺ VIII, 

φυλάττου, βοᾷ τις καταμύων 110. 
) IX, 118. φῦμα IV, 90. E. 
φυλάττων τὰς βοὺς κύων V, τὰ φυόμενα φύεσϑαι ἀνάλογον 
Ε - 46. II, 118. 

τὴν πολιτείαν JN φύξιμον 1, 10. 
IV, 84. φύξιοι δαίμονες V, 181. 

P ᾿ἰφυλέται ΙΧ, 8 ϑεοὶ Ι, 24. 

| φυλέτης ΠῚ, 51. VIII, 110. φυράδην VI, 178. 
| ΦΟλΉΎΠΙ, 91.102. 109. 110. φυράσαι VII, 29. 

ἕκάστη μηνὸς πρυτανείαν φύρων τὰ πάντα VI, 199. 
ἔχει VIII, 115. φῦσα IV, 187. 

φυλὴν ἑστιᾶν III, 67. φῦσαι VIL, 106. X, 147. 
ἑστιῶν III, 67. φυσᾶν 1, 216. 

φυλὴ ἡ “πρυτανεύουσα VIII, of φύσαντες ΠῚ, 8. 
96. 115. 155. ὃ φύσας HI, 8.S. ἡ 

φυλῆς ἑστιάτωρ III, 67. φύσει γεννάδας ἵππος I, 906. 
μέρος δυοκαιδέκατον VIII, οὐ τὸ pisa, νόμῳ δὲ προσγι 

108. γνόμενον ΠῚ, 6. 
Pollux Fol. IIT. Ee 
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φύσεως προκρίνει τὴν τέχνην 
ry, 102. 

τὴν ix φύσεως σκέπην τῆς κο- 
ρυφῆς οἀποβαλλύμενος Il, 
26. 

φύσημα IV, 79. 
ἵππου I, 910. 

φυσήματι ῥοϑίῳ χρώμενος TV, 
69. 

φυσητὴρ X, 147. 
φυσητῆρες Με sra X, 147. 
φύσιγγες IV, 198. 
φυσικὸς IV, 155. 

βίος IV, 40. 
φυσικῶς IV, 155. 
τὴν φύσιν κοῦφος λαγὼς V, 

68. 
φυσιολογία IV, 158. 
φύσις ἀνϑρωπίνη Il, 5. 

καὶ ἰδέα λαγὼ v, 67. 
φύσκαι VI, 52. 56. 58. 
φύσκων VII, 905. 
φύστη VI, 76. 
φυσῶν μέγα αὐλητὴς IV, 72. 

S. 

gvza I, 222. 
φυτάλιοι ϑεοὶϊ, 24. 
φυτεία I, 226. VII, 140. 
φυτεύματα I, 222. VIL. 140. 

τὰ τέκνα III, 19. 
φυτεύει δόδον ταῖς zagstoig V, 

102. 
ὃ φυτεύσας III, 8. 
φυτευτέα I, 226. 
φυτευτήρια I 222. 

τῶν σύκων VII, 152. 
φυτευτικὴ VII, 140. 
τὸ φυτὸν ἀναϑρέψασθαι I, 

224. 
φυτουργήματα VII, 140. 
φυτουργῆσαι VH, 141. 
φυτουργία VII, 140. 
φυτουργικὴ VII, 140. 
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φυτουργικοὶ VII, 141. 
φυτουργοὶ 1, 921. VII, 101. 

140 
φυτῶν ἄνϑη Ll, 237. 
goyavov X, 109. 
φῶδες VII, 110. 
Φωκαΐται στατῆρες IX, 39. 
τὰς Φωκαΐδας telle: IX, 

89. 
φωλεοὶ V, 14. 15. 

(τὰ ὀιδασκαλεῖα) IV, 41. 
IX, 41. 

φωλεύουσιν ἄρκτοι V, 15. 
φωλεὸς (τὸ pier) IV, 

19. 
φωλητήριανν, 8. 
φωναὶ ζώων V, 86. Vid. » 

88. 
ποιητικαὶ IL, 109. 

φωνάριον IV, 64. 
φωνεῖν II, 115. V, 90. 
φωνὴ II, 107. III, 114. 

ivOpises y, 90. Vid. II, 
114. 

βαρεῖα IL, 117. E. 
λαμπρὰ IL, 116. E. 

φώνημα IL, 111. V, 90. 
ἐξορμιστικὸν IV, 86. 

τὴν φωνὴν ἀναστοιχῆσαι .ἴΥ̓͂, 
114. 

διαμηνύων V, 154. S. 
ἐκκόπτειν VIIL 155. S. 

ὡς τὴν φωνὴν παράφορον εἷ- 
ναι 11, 15. 

τὴν φωνὴν πιπράσκων ΥἹ, 90, 

προχέαι VI, 147. 
πωλῶν VI, 90. S. 

εἷς φωνὴν τυπούμενος ἀὴρ T, 
114. 

vet ξενικῇ χρῆσθαι ΠῚ, 59. 
φωνὴ προαγορευτικὴ I, 16. 

σάλπιγγος IV, 86. 

δ, συν e, RT IRL RIS 
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115. 
φωνῆς $96ovBoc VI, 148. 

Il, 111. 
govijs ϑεῦμα Vl, 148. pl. 
τὰ φωνητήρια LH, II, 114. 116. 
φωνητικὰ 09y ὄργανα 11, 115. 
φωνὴ ὑψηλὴ IL, 116. E. 
Lr αὐτῇ τῇ poo VIII, 69. 8. 
φωράσαε IX, 43,. 
qp wc VIII, 33. 
φῶς ἀδτέρων IV, 155. 

(μαστοῦ) IL 168. 
φωσφύρα X, 117. 

ὄμματα II, 63. 
p vue ὀφθαλμοὶ II, 63. 
φώσων VII, 71. 

X. 

Χαίνειν V, 97. 
χαίρειν ΠΙ, 97. 

ἀμέτρως ΠῚ, 97. 5. 
τοῖς αὐτοῖς VIIL, 151. 

χαιρέκακος V, 128. 
“Χαιρενέως σιἀφυλὴ VI, 82. 
χαίρων III, 98. 

καϑαρειότητι VI, 27. 
οὐ χαίρων τοῖς καϑεστηκόσε. 

ῥήτωρ III, 66. 
ἔτη 1M, 22. 

εὔϑριξ I, 189. 216. 
τὴν χαίτην ἀἀφυσεσνλήμένος H, 

ὁμόχρους 1, I, 216. 
ψιλὴ L, 191. 

᾿χάλαξα V, 111. 
(νόσημα). IV, 197. 

ὥσπερ χάλαζα E M τῇ πό- 
λει IX, 159. S 

χαλάστεραΐου λδέρον VII, 89. 
X, 188. 

: χαλίδες V, 81. 
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χάλικες VII, 194. 
χαλιναγωγοῦσα χεὶρ 1, 915. 
χαλινοὶ 1, 90. 101 iX; 94. 

μαλακοὶ Χ, 56 
σκληροι I, 207. E. X, 

56. 
τὸν χαλινὸν ἀναλάμβανε I, 

208. 
ἀναλαμβάνει (ἵππος) 

L, 219. Vid. 207 : 
ἐὰν ἐνδέκωσιν of ἵἴπ- 

ποι I, 918. 
ἐνδίδου I, 908. 
ἐφεῖναι εἰς τάχος 1, 

214. Vid. 219. 
χαλινὸν περιϑεῖναι τῷ στόματι 

οὐ προσίεμενος ἵππος 
I, 198. 

χαλενὸς Ι, 148. 184. 

ἐκ τοῦ 14b ves ἀνακλάσαι τὸν 
αὐχένα Ἵ, 910. 

περὶ τὸ “χαλινοῦσϑαι δυσκολαί- 
νων ἵππος L 201. 

τῷ χαλινῷ ἀνάκρουε I, 211. 
βιάζου εἰς εὐσχημο- 

σύνην τὸν ἀγ 
(ἔππον) 1, 906 

χαλινῶσαν T, 184. 
χαλίνωσις 1, 184. 
χαλκαῖ δέλτον VIIT, 198 

ψῆφοι δύο VIH, 123. 
χαλκᾶ σταϑμία X, 196. 
χαλκεῖα VI, 88. 

ἑορτὴ VII, 105. 
μέταλλα VIL, 98. 

χάλκειον VI, 110. 
χαλκεῖον τὸ ἐκ Ζωδώνης VI, 

120. 
χαλκεῖς I, 84. VII, 106. 

χολκέμβολα E. 120. 
χαλκέμβολοι τριήρεις 1, 190. 
χαλκέμβολον Τ|,. 102. 

Ee2 
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χαλκεύειν ΠῚ, 87. VII, 104. 
106. 

χαλκεὺς HI, 87. VII, 104. 

χαλκευσάμενος V, 89. 
χαλκέως σχεύῃ X, 147. 
χαλκὴ ἀσπὶς 1, 188. 
φλλθστις αὐλὸς τὴν ἔξωϑεν 

ὕψιν IV, 75. 
ἠϑμὸς X, 108. 

χαλκῆ μυῖα IX, 122. 123. 
χαλκήνης 1, 85. 
χαλκῆν μυῖαν ϑηράσω IX, 198. 
χαλκία IX, 91. X, 66. 95. 

122. 
χαλκίδια X, 95. 122. 
χαλκίζειν VIL, 206. 

παιδιᾶς εἶδος VII, 105. 

χαλκίζουσα φωνὴ 11, 117. 
χαλκίον VI, 108. IX, 90. X, 

63. 90. 91. 
ϑερμαίνεται IX, 69. 
μακρὸν X, 92. 
ὃ νῦν χαλκὸς IX, 90. 

χαλκίου ἐπίχωσις X, 109. 
χαλκισμὸς Y VII, 206. IX, 117. 
χαλκῖτις γῆ VII, 98. 
χαλκοῖ ἄξονες τετράγωνοι VIII, 

δέκα IX, 81. 
δύο IV, 174. IX, 65. 

81. 
$£1V, 175.IX, 65.81. 
γνομισμάτιονλεπτον!Ιχ, 

92. 
ὀχτὼ ΙΧ, 65. 
πέντε ΙΧ, 65. 66. 
τέσσαρες ΙΧ, 65. 66. 
9. 

τέτταρες καὶ εἴκοσι TX, 
66. 

τρεῖς IV, 175.IX, 81. 
χαλκόκρανον VII, 104. 
χαλκὸν ἔχει ΙΧ, 92. 
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χαλκόπρωρον IT, 102. 
χαλκοπῶλαν VII, 196. 
χαλκὸς IV, τι. Ix, 90. 

| τὸ ἀργύριον IX, 92. 93. 
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χαλκόστομα VI, 96. 
χαλκύστομον τί 102. 
χαλκὸς τυπίας VII, 105. E. 
χαλκοτυπικὴ VII, 209. 
χαλκότυπος VII, 104. 
χαλκοῦ βάψις. VII, 169. 

ϑερμὸν ἦν IX, 67. 70. 
χαλκοῦν ἑστάναι VIII, 140. 

τεῦχος X, 30. 
ἀπὸ χαλκοῦ (évépato) VII, 

104. 
ἐκ χαλκοῦ πεποιημένα X, 122 
χαλκοῦ πεποιημένος λέων VIII, 

118. 
χαλκουργία ΥΠ, 104. 
χαλκουργὸς VII, 104. 
0 χαλκοῦς ἀμφορεὺς VIII, 193. 
χαλκοῦς; νομίσματος εἶδος VII, 
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χαλκόφῶνος II, 111. 
χαλκώματα!ϊν, 130. VIL, 105. 
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χαλυβδικὸν στόμωμα X, 186. 
χαλυβικὸν στόμωμα VIL, 107. 
“Χαλυβώνιος οἶνος VI, 16. 
τῆς imper dMorqi κλα- 

δος IV, 71. 
ape P 195. 

gx HI, 40. - 
χαμαιτύπη ;VI, 7189. VII, 201. 
χαμεύνηΥΙ, 9. X, 85. 

. Κειρία X, 87. 
" Pn iciperr UT 36. 

χαμεύνια VI, 9. X, 48. 
χαμευνίαν VI, 11. 
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χαμεύνιον͵ X, 85. 
χαμηλαὶ (ὅπλαὶ) 1, 191. 
χαμουλκο, VII, 191. 
χανδὸν πίνων VI, 25. 
χανεῖν IL 97. 
χάνος ΤΙ, 97. 

Χαονίδες χύνες V, 89. 
χαρὰ III, 97. 
χαράδρα ΙΧ, 29. 
χαράδραι I, 187. ΠΙ, 108. 
χαράδραν διάλλεσϑαι μεμελετη- 

κὼς ἵππος I, 196. 
χαράδρα (ὁ πολυλόγος) VL, 146. 
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παραπήξασθαι ταῖς ἀμ- 
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(ἀρσενικῶς, ϑηλυκῶς) 

62. 
χαρακτῆρες γλώσσης HI, 109. 
χαρακώματα VI, 182. IX, 14. 

-rüpjoayro1, 161. 
χάραξ IX, 14. 
χαρᾶς συμβόλαιον VIIL, 140. 
χαρίεις V, 161. 
χαριεντίζεσϑαι V, 161. 
χαριεντισμὸς V, 161. 
χαριέντως V, 161. 
χαρίξεσϑαι V, 140. 
χέριν διδόναι τοῖς εὐεργέταις 

; 140. S 
de cui v, 93. 

εἰδέναι V, 141. 142. 
οὐ πρὸς χάριν ἐνδιδοὺς Ὡν 

στὴς VIII, 10. 
πρὸς χάριν lIorvyydvaiv κόλαξ 

ΥΣ, 122. 
πρὸς χάριν λέγων 1V, 87. 

ὑποκατακλινόμενος δὲ- 
καστὴς Υ1Π, 12. 

Χαρίνων (ὄρχημο) IV, 104. 
χάρις V, 140. S 
χαρίσιον (ἄρτοι) VI, 72.- 

437 

χαρίσιον VI, 73. 
χαριστήρια VI, 183. 
χάριτες VIII, 140. 
iv χάριτί, ἔστι Ι, 906. 
χάριτος ὑπόσχεσις ΥἹ, 178. 
Χαρίτων 0, ὄρχησις IV, 95. 

φάρεσιν ὀρχούμενον 
» 95. 

χαρμονῇ ΠῚ, 97. 

rica χιτὼν ὀφϑαλμοῦ II, 
70. 

Xagózq (σταφυλὴ) vi, 82. 
χαροποὶ πύνες v, 62. 
s ἐξ ὄμματος λαγὼς V, 

ὀφϑαλμὸς II, 61. 
χάρται VIL, 910. X, 57. 
χαρωνεῖον "VIII, 102. 
χαρώνιον χλίμακες 1V, 127. 

132. 
τοῖς χαυλιόδουσιν ἀφρὸς περι- 

ξεῖ (19-Gvi) Υ, 79. 
χρώμενος (σῦς) V, 
T 

χαῦνος συμπότης VI, 29. 
χέασϑαι κηρὸν VII, 128. 

χοὰς ΠῚ, 109. 

χέδροπα VI, 60. 
aeu V, 14. 
χείλη ΤΙ, 89. . 

τοῦ ἵππου ἁπαλύνειν 1, 
201. 

rem I 102. 
πλατέα IV, 147. 
σηληρὰ IV, 196. 

τὰ χείλη ὑποσίσηρε IV, 145. 
τὸ χεῖλος διέσχισε vii, 77. 
χειμάδια χωρία I, 62. 
χειμάξεσϑαι 1, 114. VY;- 111. 
χειμάμυνα VII, 61. 

χείμαῤῥοι T, 187. HI, 108. 
χειμάῤῥους metaph. VI, 129. 

146. . 
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χειμάσαιν 1, 62. 
χείμαστρον. VIL 61. X, 198. 
χειμερινὴ ὥρα L. 00... 
χειμερινὸν. ἐμ μῦν VII, 61. 
χειμέριοι ἄκραι 1, 115. 
χειμέριον χωρίον Υ, 109. 
χειμέριος λιμὴν s 101. 

ὥρα 1, 60. 
χειμὼν 1, 60. 108. V, 111. 
χειμῶνος ἀμυντικὴ VI, 909. 

βιαιότερος τελώνης ΙΧ, 
82. 

ὑπὸ χειμῶνος δυσχερὴς πόλις 
IX, 93 

χειμῶνος σισύραι X, 198. 
χειραγωγεῖν lI, 149. 
χειραγωγοὶ Qeuddag) III, 12. 
χειραγωγὸς. IL, 149. 
χεὶρ & ἀκρατὴς ἮΙ 154. 

᾿Απελλοῦ Il, 150. 
ἀριστερὰ Il, 159. 

τὴν χεῖρα προτείνων δήτωρ ἵ, 
86. 

εἷς χεῖρας ἀλλοτρίας ἀποβλέ- 
πων 1Π|, 111. 

τὰς χεῖρας ἀνατείνειν I, 95. 
ἀνέτειναν I, 168. 
ἀποστρέφειν VIII, 

76. 
εἷς χεῖρας ἦλϑον I, 168, 164. 

II, 149. 
zü ks τὰς χεῖρας προβλήματα 

φ 135. 
χεῖρα συγκλεῖσαι I, 147. 

ὑπέχειν. II, 149. 
ὑποσχεῖν Il, 149. 
ὑποτιϑεὶς τοῖς λήμμασι 

ΥἹ, 190 
τὴν χαλιναγωγοῦσαν μη- 
xvvag L, 915. 

χεὶρ δεξιὰ II, 150. 158. 
τὼ χεῖρε ἀκρατὴς VIII, 77. 
χείῳ ἐγκρατὴς I, 154. 
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τὼ χεῖρε κατέχειν παρ᾽ ξαυτοῦ 
μὴ δυνάμενος VIL, 77. 

λελύσϑαι II, 15. 

τὼ χεῖρε περιάγει εἰς τοὐπίσω 
t] 

περιάγων ὀπίσω IX, 
194, 

χεῖρες ὁπλίτιδες III, 150. 
Vid. I, 185. X, 149. 

σιδηραῖ 1, 120. 
τὼ χεῖρε συνάπτειν IX, 192. 
af χεῖρες ὠλίσϑαινονϊ, 116. S. 
χεῖρες πλισμέναι III, 150. 
χεὶρ εὐώνυμος II, 159. 
χεὶρ ἡνιοχοῦσα L, 208. Vid. 

215. 
χειριῶν TI, 159. 
χειρῖδες 1L, 151. VII, 62. 
χειριδωτοὶ χιτῶνες IL, 151. 
χειριδωτὸς χιτὼν VII, 68. 
χειρὶ πολλῇ IL, 150. 
τὰ | χείριστα ἀκούσας VIII, 81. 
χεὶρ — IV, 103. 

λαιὰ Π, 159. 
χειροβάναυσος VIL, 7. 
χειροβοσκὸς VII, 7. 
χειρογάστορες I, 50. 
χειρογάστωρ VII, T. 
χειρόγραφον II, 152. 
χειρόδοτον δάνεισμα II, 152. 
χειροήϑη ποιήσασϑαι τὸν δῆ- 

μον IV, 28. 
Pbi us IL, 151. 

ἵππος L 195. 
χειροκρατεία IL, 149. 
χειρολαβὴς A: 252. 
χειρόμακτρον II, 150. VI, 98. 
χειρομάντεις TI, 152. 
vini II, 150. VI, 92. 

X, 90. 
χειρονομῆσαι IT, 152. 

τοῖς ποσὶν 11, 152. 
χειρονομησείοντες HI, 152. 
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εἰρόπεδαι II, 152. 

χειρόπληϑες στέλεχος 1, 236. 
χειρόποδες 1I, 152. 
χειροποίητον 11, 151. ᾿ 
διὰ χειρὸς ἔχειν τὸν δῆμον ΥἹ, 

χειροσιδήριον IL, 152. 
(χειρὸς) καρποὶ V, 99. Vid. 

II, 142. pl. 
ὀστῷ 1I, 146. 

ἐκ χειρὸς χρήσιμα ὅπλα T, 138. 
τὸ κατὰ pA ὕδωρ Vl, 92. 
£ αν 0. 
"a οἱ ἐπὶ τοῖς ἀγάλμασι 

12 
χειρότεχναι στρατιωτικαὶ!, 156. 
χειροτεχνεῖν 11, 148. ΝῊ, 6. 
χειροτεχνηϑὲν VIL, 7. 
χειροτέχνημα VIL, 7. 
χειροτέχνης 11, 148. VII, 6. 
χειροτεχνίαϊ, 50. 11,148. VII,G. 
χειροτεχνικαὶ VII, 6. 
χειροτεχνιπὸς 1I, 148. 
χειροτεχνικῶς IL, 148. 
χειροτέχνως Il, 148. 
χειροτονεῖν II, 150. VIII, 87. 
χειροτονία 11, 150. 
τὰς χειροτονίας εἰσαγγέλλειν 

, 87. 
χειρουργεῖν IL, 148. VII, 6. 
χειρούργημα VIL, 7. 
χειρουργίαϊ, 50.1I, 148. VII, 

6 
χειρουργικὸς IL, 148. 
χειρουργικῶς 11, 148. 
χειρουργοὶ 1, 50. 
χειρουργὸς IL, 148. VIL, 6. 
χειρόχωλος 1l, 152. 
χεὶρ Πολυκλείτου Il, 150. 

σιμὴ IV, 105. 

σκαιὰ IL, 159. 
στρατιωτιχὴ IL, 150. 

χεὶρ, τὸ χειδύγραφον Il, 152. 
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χειρώνακτες L, 50. Il, 161. 
χειρώναξ VII, 7. 
χειρωναξία IT, 151. 
χειρώνιον ἕλκος IV, 195. 
Χείρωνος Εὐίππη lV, 141. 
χειρῶν περιαγωγὴ IV,. 96. 
χειρώσασϑαι T, 166. 1I, 148. 

IX, 141. 

τὴν χελιδύνα καϑαϊρέτω (ὃ ἐπι- 
μελούμενος ἵππου) 1, 199. 
Vid, 188. 

χελιδόνες, e£ ἰσχάδες VL, 81. 
ψιϑυρίζουσι V, 90. 

χελιδόνιοι ἰσχάδες 1, 188. 
χελὶ χελώνη IX, 122. 125. 
χελύναι II, 89. 
χέλυς IV, 59. 
χέλυσμα 1, 86. 
χελῶναι machinae bellicae I, 

139. 

χελώνη κάἀϑηται TX, 125. 
νόμισμα ΙΧ, 74. 

χελώνης κλίνη X, 88. 
χελώνιον lH, 177. 
χέρνιβες 1, 88. X, 65. 
χερνίβιον X, 65. 90. 
χερνίμματα 1], 149. 
χέρνιψ 11, 149. VI, 92. X, 

90. 
χερνίψασϑαι 1I, 149. 
ταῖν χεροῖν ἐπιλαβὼν τὼ 0g- 

ϑαλμὼ τοῦ φέροντος IX, 
122. 

ὀρϑαῖν ἀναφέρουσι 
7 

χεῤῥόνησος IX, 97. 
χερσαία πόλις IX, 17. 
ἐν χερσὶν ἦν ἡ μάχη 1, 164. 
χέσαιΥ᾽, 91. 
χεσᾶς Πατροκλείδης V, 91. 
χεύματα X, 82. 

ἀργυρᾶ VI, 84. 
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χηλαὶ αἰγῶν, πλῆκτρα πεντα- 
χύρδου IV, 60. 
ἢ φύσιγγες IV, 198. 

χηλαῖς παίειν V, 94. 
χηλεύματα VII, 83. X, 141. 
χηλεύσει σκύτινα VII, 88. 

χηλευτὰ κράνη VII, 8$. 
χηλὴ 1, 99. 

λιμένος L, 102. 
χηλινὸν & ἄγγος VII, 179. 

χηλοὶ VII, 79. X, 136. 
χῆμαι VL, 47. 
χήνεια ἥπατα VI, 49. 
χἤνες VÀ, 52. 

ἡμίβρωτοι VI, 89. 
irexsütevn Ah 90. 

χηνοβοσίαι 1X, 16. 
χήρα TII, 47. 
χηφαμοὺ 1I, :107. 
χῆρος ΠῚ, 47. 
χηρωσταὶ MI, 47. 
χήτη 1L, 169. 
τῇ χϑὲς ἡμέρᾳ L, “66. 
χϑὲς καὶ πρώην ΙΧ, 91. 
τϑιξὸν L, 653. 
χϑόνιοι Oso, 1, 94. 
χιάξειν IV, 68. 
χιὰς IX, 100, 
χίδρα VI, 62. 
χιδρίας (τυρὸς) VI, 62. 
ἐν χιλίαις 0 κίνδυνος VIII, 50. 

50. 
χίλια πόκα βίβαντι IV, 102. 
τὰ ὑπὲρ χίλιας VII, 48. — 
τὰς χιλίας ἀποτίνειν VIIL, 37. 

ὄφλειν VIIL, 53. 
ógÀiGxaverv — VIII, 

52. 
προσοφλισχάνειν VIII, 

χίλιον. καὶ διακόσιοι λειτουρ- 
γοῦντες VIII. 100. 

δικασταὶ VIII, 193. 
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ἔκρινον τὰς εἶ ελίας 
ὙΠ 53. eer 

νομοϑέται VIII, 101. 
χιλιοστὺς I, 127. 
τὰ ἐντὸς χιλίων VIII, 48. 
χίλος!, 183. VII, 149. X, 166. 
χιλωτὴρ I, 185. X, 56. 
χἰίμετλα IV, 909. 

᾿ χίμετλον͵ π᾿ 198. 
κατὰ χιόνα τὴν συνέχειαν IV, 

21. 
χιονῶδες χωρίον V, 110. 
3ioc (BoXog) VIL, 204. IX, 100. 
Χῖος οἶνος VI, 15. - 
Xiov οἴνου στάμνος X, 79. 
χιτὼν IV, 17. Vit; 44. 46. 4T. 

48. 19. 96. 
χιτῶνα μεταλλαξαμένη VII, 44 
χιτὼν “ἀμοργικὸς VII, 57. 

ἀμόύργινος VIL, 57. 74. 
ἀμφίμαλλος ΨΗ, 57. 
ἀμφιμάσχαλος I, 

VII, 47. 
᾿ἀμφίμιτος VII, 57. 

χιτὼν Βακχικὸς " VII, 47. 
βαπτὸς IV, 120. 
δασὺς Η, 70. IV, 118. 

VII, 57. 
ἐκ δέρματος VII, 70. 
Διονυσιακὸς VII, 60. 
ἑκατερομάσχαλος II, 188. 
ἔντριχος VII, 70. E. 
ξερὰ νὰ IL, 

VII, 47. 
χιτῶνες X, 168. 

ὀφθαλμῶν IL 70. 
πεζοφόροι VII, 63. 
ποδήρεις VII, mois 
χειριδωτοὶ 1I, 151. Vid. 

VIL, 58. 
χιτὼν εὐνητὴρ X, 123. 

εὐσταλὴς V, 17. 
ξωδιωτὸς VIL, 55. 

138. 

188. - 
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χιτώνιον VIL, 44. 
χιτωνίσχοι λινοῖ VIL, 54. 

ἀρϑοσταδίαι VII, 49, 
χιτωνίσκος VII, 44. 49. 

παρϑένων VII, 58. 
χιτὼν (καρδίας) 11, 217. 

κατάστικτος VlÍ, 58. 
κοχκοβαφὴς IV, 154. 
λινοῦς VII, 71. 
λευκὸς IV, 118. E. 
μαλλωτὸς VII, 57. 
ὀρϑοστάδιος VII, 48. 
ὀφϑαλμοῦ IL, 70. 71. E. 
περιήγητος VIL, 57. 
ποδήρης lI, 196. IV, 

120. VII, 54. 
προμήκης VII, 70. 
Σαρδωνικὸς VIL, 77. 
Zwshxog VIL, 77. 
σκύτινος VII, 70. X, 

180. 
στεγανὸς VII, 70. 
στολιδωτὸς VIT, 54. 
σχιστὸς VII, 54. E. 
φοινικοῦς VIL, 55. 
χειριδωτὸς VII, 58. 70. 

Vid. II, 151. 
qiàv V, 111. 
ὥσπερ χιὼν ἐπαφείϑη τῇ mo- 

λει IX, 159. 
χλαῖνα VII, 46. 

ἀλεξάνεμος VIL, 61. 
δευτερουργὴς VII, 77. 
ἐπίγναφος VII, 77. 

qAoives VI, 10. X, 42. 123. 
ἁπλοΐδες ὙΠ], 47. 
διπλαῖ VII, 47. 
οὖλαι VIL, 47. 
Πελληνικαὶ VIT, 67. 

χλαῖνα Δακωνικὴ X, 124. 
παχεῖα ὙΠ, 57. 61. X, 

124. 
σπαϑητὸς VIL, 36. 
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χειμάμυνα VII, 61. 
χλαμύδες Θετταλικαὶ VII, 46. 

μαλλωταὶ VIL, 57. 
ὑπὸ χλαμυδίῳ περιέρχεται VIII, 

116. 
χλαμνυδοποιία VIL, 33. 159. 

χλαμυδουργία VIL, 858. 159. 
χλαμυδουργὸς VII, 159. 
χλαμυδοφορεῖν VII, 46. 
χλαμὺς V, 18. VII, 46. X, 

62. 138. 139. 164. 
διάχρυσος IV, 116. E. 
δλόλευκος VII, 46. 
πορφυρομιγὴς VIL, 48. 
τριστάτηρος Vl, 165. 

χλανίδες VIL, 159. 
χλανίδια VIL, 48. 
χλανιδοποιία VII, 34. 
χλανιδοποιὸς VII, 159. 
χλανιδουργία VIL, 34. 
χλανὶς IV, 116. VII, 48. X, 

124. 
ἀνϑεινὴ IV, 118. 
ἀπαυλιστηρία III, 40. 

χλανίσκια VIL, 48. 159. 
χλευάζειν VI, 199. IX, 148. 
χλεύαξ IX, 149. 
χλευάσαι IV, 39. 113. 
χλευασία IV, 33. V, 128. VI, 

199. VIII, 78. IX, 148. 
χλευασμὸς IV, 33. V, 128. 

VI, 199. VIII, 78. IX, 
148. 

χλευασμοῦ γέμων VI, 122. 
χλευαστὴς IX, 149. 
χλευαστικὸς 1V, 198. VI, 200. 

IX, 149. 
xoÀet VI, 192. 

χλευαστικῶς VI, 200. 
χλεύη ὙΠ], 78. 
χλεύης μεστὸς VI, 122. 
χλιαροὶ ταγηνίαν VL, 79. 
χλιδᾶν VI, 185. 
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χλιδανὸς VI, 185. 
χλιδανῶς VI, 185. 
χλιδὴ VL, 185. 
χλιδὼν VIT, 96. 
χλιδῶνες V, 99. 
χλοανϑῆ oval, 937. | 
χλοἑρὰ χολὴ II, 214. 
χλωρὰ ἰσχὰς I, 242. 

ὑποτρίμματα Vl, 71. 
φύλλα!, 2857. 

εἰς τὸν χλωρὸν τυρὸν Χ, 19. 
χλωρὸς τυρὸς VI, 67. 62. 

VII, 175. 
χλωροῦ ὄντος σίτου 1, 61. 

180. 
τῶν χλωρῶν σύκα VI, 48. 
χναύματα VI, 62. 
χνοάζειν II, 88. 
χνοῦς II, 88. X, 88. 

ἐνδόξου X, 111. . 
χοαὶ VIII, 146. 

δῶν IV, 169. 
χοάναι VII, 106. 
χοάνη X, 147. 
χοὰς χέασθαι IIl, 102. 
χοεὺς IV, 169. 
χοίνικος τριτημόριον. X , 114. 
χοῖνιξ I, 946. IV, 168. X, 

113. 
χοιράδες I, 115. II, 295. IV, 

201. 
χοίρεια κρέα VI, 33. 
χοιρίδια VIL, 187. 

μικρά VIII, 104. 
χοιρίναι VIII, 16. 
χοῖρον I, 251. VIL, 187. 
χοιροκομεῖα 1, 951. 
qowooxousiov. Vll, 187. X, 

159. 
χοιροπῶλαι VII, 187. 
χοιροτροφεῖον VII, 187. X, 

159. 
χολᾶν II, 218. 214. 

χολέρα II, 914. 
χολὴ IL, 218. 214. 
χολημεσία 1l, 214.. 
χολῆς μεστὸς “ῥήτωρ IV, 21. 
ἀπὸ χολῆς (ὀνόματα) Il, 214. 
χολὴ χλοερὰ II, 914. 
χόλιπκες VL 56. 
χολίκια ὕεια VI, 52. 
χόλιξ VI, 59. — 

Boóg VI, .59.- 
và χολοβαφῆ βάπτειν VIL, 

163. 
χολοβαφίνη 11, 214. 
χολύβαφος 1I, 214. 
χολῶδες χωρίον V, 110. 
ἀολώδης VI, 124. 
χόνδριον VIL, 19. 
χόνδροι II, 232. 
χονδροκοπεῖα Ill, 78. 
χονδροκοπεῖον m, 19. 
χόνδρος, 947. II , 165. "VI, 

46. VII, 21. 
γάλακτι μεμιγμένορ. VI, 

57. 59. 
΄ ὃ μέσος IL, 907. 

ῥινὸς Il 79. -. 
τοῦ στήϑους II, 164. 
συγκείμενος 5 νεύρων 

καὶ ὀστῶν lI, 989. 
φάρυγγος. II, 99.. 

χονδρώδης χιτὼν ὀφϑαλμοῦ 
II, 70. 

χορδαὶ IV, 62. VI, 56. 
χορδοποιία VII, 154. 
χορδοποιικὸς VIL, 154. 
χορδοποιικῶς VIL, 154. 
χορδοποιὸς VII, 154. 
χορδοπώλης VII, 154. 
χορδότονον IV, 62. 
χορεία IV, 44. 
χορεύει τὰ ἐπινίκια 0 ϑεὸς YV, 

84. 
χορεῦσαι IV, 106. 
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χορευταὶ T 44. VIL 182. 
χορευτὴς IV, 106. 
χορηγεῖν MI, 67. IX, 41. 
χορηγεῖον ΙΧ, 42. 
χορηγία IV, 106. 
χορήγιον IV, 106. 
χορηγοὶ Vil, 78. 
᾿χορηγὸς MI, 67. IV, 106. 

. IX, 41. 
᾿βυπαρώτερος III, 118. 

χορικὰ ἄσματα IV, 111. 
μέλη IV, 59. 106. 

χορικοὶ αὐλοὶ IV, 81. 
χορικὸν μέλος IV, 106. 
χορίον II, 223. 

| μῆτρῷον II, 221. 
χοροδιδάσκαλος IV, 106. 
SL χιτὼν ρθαλμοῦ II, 

70. 
οἵ χοροὶ ἔστησαν κατὰ κώμας 
"τὴν πρώτην ΙΧ, 11. 
ed τρεῖς ZLexovov IV, 107. 
χορολέκτης IV, 106. 
χοροποιία IV, 106. 
χοροποιὸς IV, 106. 
χορὸς IV, 106. ΙΧ, 41. 143. 

κωμικὸς IV, 107. E. 
μαϑητῶν IV, 44. 
παιδευομένων IX, 143. 
παιδικὸς IV, 107. 

χοροστασία IV, 106. 
χορὸς τραγικὸς IV, 107. 
χοροῦ ξυγὰ IV, 108. 109. 

ξυγὸν Ze 171. 
ξυγὸς IV, 108. pl. 
κορυφαῖος IV, 106. S. 
£gy IV, 108. 

χορτάξειν VI, 43. 
χορτάξεσϑαι VL, 48. 
χορταῖος (μετὼν} IV 4118. VII, 

60. 
χορτασμὸς ΥἹ, 48. 
χορτοκόπιον VIL, 184. 
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χόρτον παραβάλλειν E, 209. 
χόρτος T, 183. VII, 142. X, 

166. 
ἐν χορῷ τριτοστάτης VI, 165. 
τὸν χοῦν ὑφεῖλκον I, 168.: 
χοῦς X, 73. 122. 
χράναι VIL, 129. 
χρέα δανείζων IIL, 84. 
χρείαΥ, 186. . 
χρειῶδες V, 186. 
χρεμετίζειν 1, 216. V, 87. 
χρεμετίξοντες V, 87. 
χρεμετισμὸς I, 216. V, 87. 
χρεμετιστικὸν βλέμμα!, 192. 
τοῦ χρέους fao da tdi III, 84. 
χρέους δίκη VIIL, 31. 
χρεωφείλημα VIII, 141. 

ναυτικὸν VIIL, 141. 
E. 

χρήξουσα εἰσαγωγῆς πόλις IX, 
99. S. 

τοῖς χρήζουσιν ἐπιδιδόναι VIL, 
119. 

οὐ χρήζων μάστιγος ἵππος L, 
196. pl. S. | 

χρῆμα IX, 87. 150. S. 
πλουτοποιὸν ll, 110. 

E. 
ἐπὶ χρήμασι διδάσκειν IV, 43. 

λέγων Pte IV, 
86. 

χρήμασι μετρῶν τὴν εὐδαιμο- 
νίαν III, 112. 

ἐπὶ χρήμασι πᾶν ἂν πράξοιτο 
1 

πολιτευόμενος VI, 
190. 

χρήματα IV, 46. VI, 196. 
VIIT, 140. IX, 44. 87. 

i-is "VIIL, 184. 
E. S. 

ἀντικαταλλάξασϑαι LE, 
33. 



οὐκ ἀντικαταλλαττόμε- 
vog τοῦ καλοῦ lll, 

114. 
τὸ ἀργύριον ΠΙ, 86. 

7 τὰ χρήματα ἢ αὐτόν τινα 
ὁπότε τὶς ἐγγυήσαιτο VIII, 
33. 

χρήματα διαχειρίσαι H, 153. 
χρήματά τινι ἐπικηρύττειν IV, 

93. 

ϑεωρικὰ VHI, 113. 

(ἐν τοῖς ἱεροῖς) VIII, 
96 

κληρουχικὰ VIII, 136. 
κοινὰ VIII, 134. E. S. 

zd χφήματα κοινῶσαι VIII, 
135. S 

χρήματα νεμόμενα tig ϑεῶν 
τιμὰς τῷ πλήϑει VIIL, 118. 

,vo8cia III, 21. 
τὰ χρήματα τὴν πραγμάτων 

νεῦρα Εἰ, 23 

AE e 117. S. 
χρήματα συλλέξαι IV, 99. S. 
εἰς χρήματα καὶ epa ξημία 

VIII, 22. 
χρήματα ταξάμενοι T, 169. 
χρηματίξειν HI, 1183. VIII, 

95. 
τῷ κήρυκι καὶ πρεα- 

βείᾳ VIII, 96. 

188. ς 
χρηματίζεσϑαι IH, 118. IV, 

48 
χρηματιζόμενος ἔπ παντὸς 1Π, 

112. : 
χρηματισμὸς HL, 118. IV, 47. 
χρηματιστικὸς 1Π, 119. — 
χρηματοποιὸν χρῆμα HT, 110. 
χρημάτων ἐλάττων MI, 119. 

κρείττων lll, 114. 
βασιλεὺς I, 40, 
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εἷς χρημάτων λόγον tU πρότ- 
τῶν II, 109. 

τῶν χρημάτων (οὐχ) ἂν μετα- 
0o τινὶ IH, 115. 

παραχωρῆσαι VITE, 
145. 155. 

χρημάτων σύλληψις VI, 179. 
τήρησις ΙΗ, 116. S. 

ἐπὶ χρημάτων φορᾷ ἐδουλώ- 
σαντο l1, 169. 

χρημάτων φρουρὰ III, 115. S. 
χρῆσαι LANA 
χρήσασϑαι “ὀλολυγῇ I 28. 

- ὀρϑῇ δόξῃ TV, 8. S. 
πεπλανημένῃ δόξῃ 
IV, 10. S. 

χρῆσϑαι τοῖς αὐτοῖς VII, 151. 
ξεν φωνῇ ΠῚ, 59. S. 
τῷ πράγματι εἰδὼς NV. 
144. 

χφήσιμα κατ᾽ οἰκίαν σκεύη τ, 
11. 

ἐκ χειρὸς ὅπλα L, 133. 
οὗ χρήσιμοι στρατιῶται 1, 177. 
χρήσιμον V, 136. 

περίττωμα TL, 26. 
χρήσιμος δήτωρ IV, 34. 
χρῆσις προβολίου v, 23. 
χρησμοδύται L, 14. 
χρησμοδοτῆσαι L, 17. 
χοησμολογῆσαι ], 17. 
χρησμολογία 1, 18. 
χρησμολογικὴ 1, 19. 
χφησμολόγιον I, 18. 
χρησμολόγοι Ι, 14. 
χρησμολόγος I, 19. 
χρησμὺς ἐξέπεσε Ι, 19. 
χρησμῳδῆσαν 1, 17. 
χρησμῳδίαϊ, 18. 
χρησμῳδοὶ Ι, 14. 
χρησμῳδὸς Ϊ, 19, 
χϑησμῶν εὕρησις V1, 173. 

vovg χρήστας ἄγχων III, 116, 
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στήριο IX, 15. 
pie σχεύη X, 11. 

στήριον L, 17. 
χρήστης III, 85. 

of χρηστοὶ VI, 197. 
χρηστὸν V, 136. 

τάριχος VII, 27. 
χρίειν τιτάνῳ VII, 124. 
χοίσασϑαι ἐλαίῳ ΠῚ, 158. 

μύρῳ VIL, 177. 
χρόα λευκὴ IV, 159. 

v χρύαν νοσώδης IV, 137. 
ha χρόαν τῆς αἰδοῦς ὕποφαί» 

νουσαι | παρειαὶ II, 87. 
τὴν χροιὰν μέλας IV, 137. 
χρόνια AL 150. 
τὸν χρύνον τῆς πολιορκίας πα- 

wev L, 167. 
χρόνος ἀγήρατος II, 14. 
ὁ χρονος ἀριϑμεῖται ἀπὸ (τοῦ 

ἄρχοντος) VIIL, 89. 
διέτης L 54. E. 
ὀλιγοετὴς I, 58. 
πολυετὴς I, 58. 

χρόνων ξξηκόντων "VIII, 51. 
χρυσᾶ νομίσματα IX, 62. 
χρυσάσπιδες I, 175. 
χφυσαστράγαλοι ΥἹ, 98. 
χρυσὰ τεύχη ΥἹ, 84. 
χρυσεῖα VH, 97. 

τὰ γυναικεῖα κοσμή- 

pozo VII, 103. 
χρύσεια μέταλλα ΠῚ, 87. 
χρυσένδετος σπάϑη X, 148. 
χρύσεον ἄμφωτον ΥἹ, 96. 
χρυσῆ ἀσπὶς I, 133. 

᾿ἀφροδίτη VII, 102. 
χρυσία IX, 91. 

κλέπτοντες x0Qexsg IX, 
91. 

χρυσίδες 1, 98. X, 68. 
φιόλαι VIL, 102. 

χρυσίον {Π, 86. IX, 90. 
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τὸ χρυσίον τοῦ ῦ ἀργυρίου δεκα- 
πλάσιον IX, 76. 

χρυσίου xal ἀργυρίου μέγι-- 
qu μέρος ἐστὶ τὸ τάλαντον 

, 92. 
aen ἀχάναι X, 164. 163. 
τοῦ χρυσίου τὴν ψυχὴν ἂν 

ἀνταλλάξας III, 119. 
χρυσὶς hie 98. 

ppoc VII, 97. 
χρυσῖτις Μ᾿ ὙΠ 87. VII, 97. 

λίϑος VII, 102. 
χρυσοβαφὴς στρωμνὴ X, 43. 
τὰ χρυσοειδὴ ( βάπτειν) Vil, 

163. 
χρυσοειδὴς στρωμνὴ X, 43. 
χρυσοῖ IX, 59. στατῆρες IX, 

59. 
χρυσόκερως ἔλαφος V, 76. ' 
χρυσύπολλος κώπη X, 145. 
τανώσῥα ἐγχειρίδιον Χ, 

Ecol (φιάλαι) VI, 98. 
χρυσὸν βασανίζουσα λίϑος 

» 102. 
. ὀρύττοντες ὙΠ, 97. 

χρυσύπαστοι ξυστίδες VI, 10. 
χρυσύπαστοςὶ στρωμνὴ Χ, 48. 

χλαμὺς 1V, 116. 
χρυσόύροφος οἶκος VII, 109, 
χρυσὸς ΠῚ, 78. ΙΧ, 91. VII, 

102. 
ἄπεφϑος III, 78. VII, 

98. E. 
Γυγάδας lH, 78. VII, 

98. E. 
εἰλικρινὴς III, 78. VII, 

98. E. 
χρυσοῦ ἄνϑος VIT, 99. 

κάϑαρσις III, 87. 
χρυσοῦν VII, 102. 

υσοῦν ἀνδριάντα ἀποτῖσαι 
VIII, 86. 
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νομιόμα VII, 102. 
χρυσουμγοὺ VIL, 97. 
χρυσουργοῦντες VII, 97. 
ὁ χρυσοῦς στατὴρ IV, 173.1X, 

157. Vid. VII, 102. 
χρυσοῦς τρεῖς ᾿Δετικοὺς ἠδύ- 

varo τὸ τάλαντον ἀργυρίου 
IX, 53. 

χρύσοφρυς VI, 50. 
χρυσοχοεῖν 1Π᾿ 87. VII, 102. 
χρυσοχοεῖον VII, 102. 
χρυσοχοϊπὴ VII, 102. 
χρυσοχύοι VII, 102. 
χρυσοχόος ΠῚ, 87. 
χρυσώματα VII, 103. X, 174. 
χρυσῷ στεφάνῳ στεφανωϑῆ- 

ναι VIII, 139. 
ἐν χρῷ τῆς γῆς παραπλέοντες 

1, 118. 
κεκαρμένοι ILI, 33. 
xovoíec II. 26. IV, 154. 

143. 
κουριδίοισι II, 88. 
κουριῶντες 11, 88. 

χρῶμα ἐπίξανϑον V, 76. pl. 
ἐπίπυῤῥος λαγὼς V , 68. 

χρῶμαι αὐτῷ V, 118. 
χρῶμα λευκὸν πάντη V, 65. 
τὸ χρῶμα λευκὸς IV, 143. 

μελαίνεται IV, 147. 
(νεβρῶν) Υ, 16. 
παράλευκον IV, 184. 

χρώματα VII, 128. 169. 
κεράσαι VII, 128. E. 

χρώμενοι & ἀκήῤφύκιοῖρ πολέμοις 

τριόδοντι πλατεῖ. VII, 
138. pl. 

χρώμενος τῷ καιρῷ Ι, 48. 
λο ἱσμῷ βάσιλεὺς T, 40. 

ὁ χρώμενός μοι ΠΙ, 61. 
τριοδονείᾳ 1, 96. 

0 ρῶν ἀνὴρ I, 18. 

INDEX GRAECUS, 

χρωννὺς VII, 619. 
χρῶσαι VII, 129. 
χρῶσις VII, 169. 
χύδην III, 119. VI, 144. 

óanavàüv VI, 175. 
καταπλάττειν VII, 195. 
κεχυμένων τῶν πυρῶν 1,61. 

χυλὸν πιοῦσα VI, 61. 
χυμοὶ ὀξεῖς IL, 110. Ε. 
χυμοὺς κρίνειν II, 110. 
χυτὸς χαλκὸς VIL, 106. 
χύτρα X, 192. 
χύτραν VI, 88. VII, 162. X, 

95. 192. 
χυτραία λήκυϑος X, 67. 
χυτραῖον τεῦχος Χ, 80. 
εἰς τὰς χύτρας ἀπῆλθον ΤΧ, 47᾽ 
τῆς χύτρας κατὰ τὴν κεφαλὴν 

ἔχεται ΙΧ, 114. 
ὃ χύτρα καλούμενος IX , 113. 
τίς τὴν χύτραν; ΙΧ, 114. 
χύτρα (7) παιδιὰ) ΙΧ, 125. 

φιλήματος εἶδος X, 100. 
χυτρεῖα VIL, 163. 
χυτρία PADO VI, 100. 
χυτρίδες VII, 168. X, 95. 
χυτρίδια X , 05. 
χυτρίνδα ΙΧ, 110. 118. 
χυτρόγαυλος VI, 89. 
χυτροπλάϑος VII. 163. 
χυτρύποδες dvsstdjextorX, 99. 
χυτροπόδιον X, 99, 
χυτρύπους X, 99. 
χυτροπῶλαι VIL, 197. 
χυτροπωλεῖα VII, 163. 
χυτρόπωλις VII, 197. 

χύτρος μέγας X. 99. 
χωλεία IV, 188. 
χωλὸς IV , 188. : 
χῶμα VIII, 146. IX, 34. 

ἔχωσαν I, 163. 
περιβαλέσϑαν II , 102. 
χῶσαν 1L, 102. S. : 
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χῶραι IX , 8. 
χώραν ἀφορίσασϑαι ΙΧ, 8. 

χώραν ἔμεινε IX, 18. 
. οὐκ ide, τὸν χα- 

λινὸν ἵπποι I, 
207. . 

χώρα πολύπολις ΙΧ, 27. 
τὴν ᾧν φυλάττοντες ἔφη- 

1 
ἀπὸ χώρας (ὀνόματα) IX, 13. 
χώρα ψήφου μιᾶς VIII, 123. 
χωρεῖν κατὰ πόδας V, 60. ! 
οὐ χωρεῖ ἡ πόλις τὸν τοιοῦτον 

VI, 130. 
χωρητικὸν πρᾶγμα IX, 18. 
χωρητικῶς ἐβίω IX, 18. 
χωρία ἀνάντη!, 187. E. 

βάσιμα I, 186. E. 
ἐργάσιμα I, 220. r. 
τὰ ταύτῃ ἐποίησαν ἀνά- 

'στατὰ ΠΙ, 191. 
χειμάδια T, Ι 62. 

χωρίξειν ΙΧ, 18. 
χωρικὸν ΙΧ, 18. 
χωρικὸς IX, 18. 
χωρίον ἃ dvipugos V ; 110. E. 

ἄσπορον I, 246. E. 
ἄστικτον II, 85. 
ἐστίχϑαι TIT, 85. pl. E. 
εὔυδρον I, 239. E. 
κρημνῶδες 1, 171. E. 

νοσηρὸν III, 105. V, 
109. E. 

ἢ οἰκίαν 
VIII, ,34 

πολυοινότατον ΥἹ, 29. 
σχιερὸν I, 989. V, 

108. E. 
ὑγιεινὸν V, 108. E. 
ὑπόχρεων NI, 85.IX, 9. 

χωρίσαι IV, 176. VII, 207. 
οὐ χωρὶς ἐδδὰς VI, 441. 
χωρισμὸς IV , 176. 

πριάμενος 

447 

χωρίτης λεὼς ΙΧ, 18. 
χωρίῳ ipai ὅρους III, 
.85. pl. S. 

χῶρος ἐνόριος ΙΧ, 8. 
ἱερὸς IX, 18. 

χωροφιλεῖν IX, 13. 
χωρῶν ἐπὶ πάντα VI, 131. 
χῶσαι χῶμα, 167. 1l, 102. 

V, 

Ψαϑαρὸς νάρϑηξ X, 177. 
ψαιστὰ προσφέρειν I, 28. 
ψαλία X, 54. 
ψαλίδες VIT, 120. IX, 49. 
ψαλίδια VIE, 95. 
ψαλὶς li, 82. IV, 123. 181. 

X, 126. 140. 149. 
οὐκ ἀβάρβαρος ΙΧ, 49. 
προμήκης IX, 49. 

ψάλλειν IV, 63. 
ψάλται IV, 69. 
ψαλτήριον. IV, 59. 

ὄργανον IV , 61. 
ψάλτριαιν IV , 62. 
ὑπὲρ τὴν ψάμμον IX, 145. 
ψάμμος χρυσὶς VII, '97. 

ψαμμώδης γῆ 1, 997. 
ψαμμώδη γωρία L 187. 
ὀλίγου ψαύουσα τῶν νεφελῶν 

πόλις ΙΧ, 90. 
ψέγειν ΠῚ, 138. V, 117. S. 
ψεδνὸς II, 26. 
ψεκάξειν X, 80. 
ψεκὲς (ὁ &loyoc) VI, 145. 
ψέκτης V , 118. 
apexzixog IV , 25. Υ͂, 118. 
ψεκτικῶς V , 118. 

ψεχτὸς V , 118. 
ψεκτῶς IV, 26. 
ψέλλια Ἂς 99. 

ψΨέλλιον I, 148. 
ψέξαι IV, 39. 
ψευδαυτόμολοι I, 178. 
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ψευδεγγραφῆς γραφὴ VIII, 
40. 88. 

δίχη VI, 154. 
VIII, 43. 

ψευδεῖ δόξῃ χρήσασϑαι IV, 10. 
ψευδενέδραν καϑῖσαν I, 178. 
ψεύδεσθαι IV , 49. 
ψευδῆ καταμαρτυρῆσαι VIII, 

68. 
μαρτυρῶν VI, 1659. 

VIII, 81. S. 
ψευδοδοξία IV, 9. 
ψευδοκλητείας γραφὴ VIII, 

40. 48. 88. 
ψευδοκλητίας γραφὴ, 154. 
ἡ ψευδοκύρη IV, 151. 152. 

ἑτέρα IV, 151. 
152. 

ψευδόλιτρος κονία VII, 39. 
ψευδολογία IL, 191. IV, 50. 

VIII, 581. 
ψευδομαρτυρεῖν VI, 153. 
ψευδομάρτυρες VI, 158. 

ψευδομαρτυρία VII, 30. 
ψευδομαρτύριον VIII, 81. 
ψευδομαρτυριῶν (δίκα VIII, 

86. 
δίκη VIE, 136. 
ἐπισκήψασϑαιΎ Π|, 

86. 
ψευδομάρτυς VI, 153. 
ψεῦδος IV, 9. 
τὸ ψεῦδος προπρίνει τῆς ἀλη- 

ϑείαο V , 109. 
ψευδῶς IV, , 10. 
ψεῦσμα VI, 180. 
ψεύστης σοφιστὴς IV, 48. 
ψήκτρα I, 185. X, 55. 
ψηλαφᾶν I, 88. 
ψὴν I, 244. 
apijv:g VIT, 144. 
ψητται VI, 51. 

ἐξ ' Elevoivog VI, 63. 

INDEX GRAECUS. 

ψηφιεῖσϑαι σὺν ἡνώμῃ δικαιο-- 

τάτῃ ὙΠῚ, 1 

κατὰ μα νόμους 
VIII, 122. 

ψήφισμα διαγράψαι IV, 97. 
ψήφισμα ἢ νόμον γράφοντα 

ὅταν τὶς ὡς ἀνεπιτήδειον 
γράφηται VIIL, 56. 

M pray yéyoexsis V, 166. 

VIII, 

ψηφισμάτων εἰσήγησις VI, 
177. 

ψῆφοι VIII, 18. 204. X, 61. 
1 . 

αἵ δικαστικαὺ ἐκαλοῦν- 
το φρυχτοὶ ΥΠ|,18. 

εἰσὶν of πεσσοὶ IX, 97. 
"n. ἠνέχϑησαν VIII, 

1 

φυλάττων 

πέντε IX, 196. 
χαλκαῖ δύο VIII, 123. 

ψῆφον ἔϑετο τὸ δικαστήριον 
VII, 

᾿δέσθαι VIII, 9. 
ὁ τὴνψῆφον napuisene VIII, RT. 

ψηφοπαίκτης VIE, 900. 901. 
ψηφοπαικτοῦσιτὸ δίκαιον VII, 

200. i , 
og V. II, 16. 

m ἀτρύπητος VIII, 123. 
ἡ ψῆφος δὲ ov citis VIII, 

123. 
τετρυπημένη — VIII, 

123 
ἑτερύχρους ΙΧ, 98. 

ψῆφος φρυητὴ VIIL, 18. 
ὁ “τῆς ψήφου κύριος VIII, 8. 
τὰς ψήφους ipBusune. εἰς 

ἐχῖνον VIII, 127. 
ἴσας ἔϑεντο VIII, 15. 
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ψήφου γώρα μιᾶς VIIL, 193. 
ψήφων ἔμπλεοι ἀσκοὶ 1v, 180. 
τῶν δύο ψήφων ὁμόχρων 

περιλήψει ἀναιρεῖν τὴν ἕτε- 
᾿ϑόχρουν IX , : 
τῶν ψήφων τὸ irap μέρος 
μὴ “μεταλαβὼν VIII I, 41. 

τοῦ πέμπτου μέ- 
ρους εἰ μὴ κατά- 
λάβοιεν VIII, 
53. 

ἀντὶ ψήφων φύλλοις ἐχρῶντο Ἦν 
; vill. 19. ] 

ψήχειν. τὸν ἵππον I, 188. 
$02. | 

bir: (ἐπὶ τῶν ἑδρῶν) VII, 

Aysosntgniouts VI; 11. 
ψίαϑος ᾿ νὰ X,. 166. 

175. | 
| φλοϊνη X; 178. 

ψιϑύρα IV, 60. ἢ 
ψιϑυρίξουσι χελιδόνες V, 90. 
ψιλαὶ κύνες M4:69. 0^2 
ψιλὰ ὦτα (υυνὸς}ν V, 5T. 
ψιλῇ τῇ περαίᾳ. dia Mopsv E 

118. 
ψιλὴ χαίτη 1, 191. 
ψιλοδάπιδες ΥΙ, 10. 
ψιλοὶ κιϑαρισταὶ IV, 66. 

xao, I, 236. 
sifindii Ι, T 

ψιλὸς. X, 15. 
mv κεφαλὴν Hm, 26. 

ψιλοῦται δένδρον I, 231. 

ψιμμύϑιοννΥ, 101. VII, 93. 
ψιμμυϑίῳ levxalya τὸ vds 
zov V, 102. 

ψόαι Π, 185. - 
Pollux Vol, III. 
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ψόγος III, i mS 36. 88. 
Y. 117. 

qogé ini ὥσπερ κύμβαλον 
I, 188. 

ψυγμὸς IV, 186. 
ψυγόμενος καρπὸς L, 244. 
ψυδράκια IV, 194. , 

vvzrovra IV, 205. 
sisguaivovra IV, 

ψυχτήοῦθῖ, .99. ^x, 74. 
ψϑυλλικοὶ dvi V, 87. 
ψύξις IV, 186. 
ψυχαγωγοῖν Ng o. 
ψυχαγωγία 1, 30. H, 227. 
ψυχαγωγοῦσαι τὰ δυσυπνοῦν- 

τὰ τῶν παιδίων siepe Ix, 
(5127. 
τὰς ψυχὰς ἐμαληξεν d ἀστραπὴ 

, 117. 
ἐβώμενο φιλύσοφος 

, 89. 
ψυχεινὰ I, 80.- 
ψυχεινὸν χωρίον V, 108. 
ψύχειν τὰ δὲρώμανὰ rov I, 

183. 
ψύχεσϑαι V, m Vid. I, 
186. 

ψύχεται τὰ σῦκα vit, 144. 
τὴν ψυχὴν ᾿ἀνεκτήσατο i, 

108. 
ἂν ἀργυρίου πρὸ- 
MAD 113. 

"eive VI, 127. 
pens μεγαλόφρονα ἐμέτω ἴπ:- 
266 1, 211. 

τὴν ψυχὴν μοχϑηρὸς V, 18.- 
3: ψυχὴ πνεῦμά. ἐστιν ἢ πῦρ 
d ἢ αἷμα 1t, 226. p. - 

ἀπὸ ψυχῆς ὀνόματα II, 227. 
ψυχὴ στοχαστικὴ IX, 492. 
ψύχος V, 4411. ΄. 

Ff 
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( Pugeetonja IV, 130.) 
ψυχρὰ ζώνη IV , 459. 
ψυχροβαφὲς Vil, 56. 
ψυχρολουτρεῖν Vit, 168. 
ψυχρῶς Υ, 111. 
ψωϑίαι ὀκτὼ ΙΧ, 88. 
τὴν ψωϑίαν. εἶναι τριώβολον 
IX , 88. 

ψωμίξειν VI, 38. 
ψωμοὶ VI, 85. 
ψωμὸς ply VI, 43. 
ψώρα IV, 194. E. 

S. 

ó« VII, 52. 62. X, 181. 182. 
δικτύου V , 81. 
λουτρὶς VII, 65. 66. 

Gav λουτρέδα περιξζώσασϑαι 
X, 181. 

ὠγυγία πόλις IX , 18. 

ὠδαὶ IV , 52. 
περὶ ὠδὰς ἀλεκτρυόνων, 71. 
εἰς ὠδὰς ἔνϑεος IV , δῷ. 
ῳδείον VIII , 33. IX, 44. 
TP! PIDE IV, 53. VII, 

180. 
σκαπανέων I, 38. 

ῳδικὸν φωνάριον 1v, 64. 
φδικὸς IV, 52. 
ἡ ὠδίνασα TII, 10. 
ὠδίνειν III, 49. IV, 208. 
ὑπὸ τὸν ἀδὸν ὄρφνιϑα!ϊ, 71. 
ὠδοντωμέναι συμβολαὶ πριό-- 

νῶν δίκην 11, 86. 
ὠδοντωμένος σίδηρος Π, 96. 
οδὸς IV, 52. 
ei beigÜGL I, 114. 
ὠϑισμὸς. ῥημάτων VI, 147. 
ἡϑισμοῦ πλέα πόλις IX, 23. 
ὠϑοῦντος τοῦ ῥοῦ ἐπλέομεν I, 

111. 

᾿Ωκεανὸς metaph. Vl, 148. 
ὥκειλεν ἡ ναῦς I, 104. . 

ὠκείωμαι ΝΜ 418.^ 
eaeniding li, 194.- 
ὠκέως ΠΙ γ 149.. 
ὠκύπους i, 194. 
ὠκυτόκιον πὸ μακον IV, 908. 
ὠλεκρανίξειν͵ Hu » 140. 
ὠλέκρανον IL, 140. 141. 
eir X, 120. 
ὠλένη IL, 140. 
ὠλενίδες X, 170. 
ὠλιγωφημένον τεῖχος δ UT. 
ὠλίσϑαινον at χεῖρες Ἢ 116. 

ὦμίαι παλαισταὶ III, 149. 
εἰς ὠμιλλαν ἀριστήσομεν ΙΧ, 

102. 
παιδιὰ IX, 109. 

dunes I, 57. 
ὥμνυον (of δικασταὶ ) VIII, 

122. 
οἱ ϑεσμοϑέται VIII, 
86. 

᾿ὠμοβοΐνη ἀσπὶς, 183. 
ὠμοβόϊνοι ἥμεας IV, 60. 
ομογέρων Il , 12. 
ὠμοὶ βότρυς I, 243. 
ὦμοι μήτρας. Il, 292. 
"E ὦμοις προσπαίζουσα κόμη 

II, 25. 
συνάπτουσαι 

πλάται V, 
ὠμοκοτύλη I, 187.. 
ὠμόλινον X, 64. 
ὠμειώϑησαν L, 154. 
ὠμειῶσϑαι͵ IX, 181. 
ὡμολογημένως NL. 208. 
ὠμοπλάται, II, 188. 177. 

ἀσύνδετοι V, 69. E. 
κοῖλοι I, 191. 
(συνών) V, 58. 62. 

οἱ ὑπὸ ταῖς ὠμοπλάταις πόδες 
(ἵππου). I, 193. 
— τοῖς ὦμοις συνάπ- 
sovoo: V , hee 

ὦμο- 
62. 
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τὰς ὠμοπλάτας ἐκάλεσαν καὶ 
πλάτας IL ,. 138. pl. 

ὠμὸς V1, 124. 
καρπὸς l, 937. 

ὠμόσπονδος VI, 80. 
óc τύραννος I, 41. 

Guov κεφαλὴ Il, 137. pL. 
(ὠνεῖσϑαι Hf, 124.) - 
ὠνὴ III, 196. 
τὰ μὲ μεπίδῳμα VII, 14. 

ὠνημένος VII, 14. 
ὠνήσασϑαι ΠΙ, 126. 4 
ὠνήσεως καὶ πράσεως οὔσης 

πολλῆςΙ,, 59. 

ὠνητιῶν Ilt, 196. 
ὠνητὸς III, 80. 196. 
via VII, 8. 
οὗ ὦνια τὰ βιβλία ΙΧ, 47. 
oí τὰ ὥνια κατ᾽ ἀγορὰν προκη- 

τύττοντες ΥΠΙ,. 108. 

ὥνιος III, 76. 
παντὸς V, 169. 

ὠνίων. τῶν ἀποκεκηρυγμένων: 
, εὐωνότερος V, 168. 
ὠνούμενος ΠῚ, 196. 
ὧν ἐν περιουσίᾳ ΠῚ, 109. 
ὠπλισμέναι χεῖρες III, 150. 
ὡπλισμένοι ἵ; ἵπποι, 141. 

ὥραϊ, 71. III, 79. 
ἐαρινὴ I, 60. 
ἔτους I, 60. E. pl. 

Aio 1 
ὡραία III, 71. 

γάμου: II, 17. 
ὡραῖαι σαργάναι VII, 27. 
ὡραῖα τεμάχη VI, 48. VII, 

27. 

- 
ὦὡραῖοι βότρυς 1, 348... 
τὸ ὡραῖον ἕταιρίδιον ΕΥ̓͂, 151. 

153. 
ὡραῖον μῆλον], 81. 

τἀριχος VIL, 27. 
ὡραῖος Ill, 11. , 

καρπὸς I, 237. 
πλοῦς I, "405. 

hr ταῖς παρελϑούσαις I, 

ταῖς ὥραις ἄνισον χωρίον Υ͂, 
109, S. pl 

δίκαιον χωρίον V, 
108. S. 

τῶν ὡραίων μῆλα VI, 47. 
τὴν vid καταισχύνων 

127. 
wende VI, 126. 

τὰς ὥρας "Sen πόλος VI, 
110. 

"d εὖ ἔχον 4oolov V , 108. 

ic ὥρας ἐν ἦρι ὧν HI, 10. 
ἡττημένος Ili, 69. 

πρὸ ὥρας πεπαινόμενος καρ-- 
πὸς VII, 452. 

eic ὥ ὥρας it. ὡρῶν περιελϑόντος 
τοῦ ϑεοῦ I, 54. 

ὠὡρατάριχος VII, 2T. 
ὠργιασμένος Ι, 86. 
ὡρισμένα πρυτανεῖα. .VIII, 38. 

ὡρισμένη ἡμέρα IX, 9. 
. εἰς ὡρισμένην ἡμέραν I, 67. 

ὠρισμένον χωρίον IX , 9. 
ὥρισται Υ, 166. 
Ὡρίων IV, 159. 
"MonicdpsDu ἐπὶ ἀγκυρῶν I, 

103. 
ὡρολόγιον ΙΧ, 46. Ü 
ὠρχοῦντο κατὰ πλῆϑος IV, 

101. j 
vy V, 86. 
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ὠρυγμὸς V, 86. — . 
ὠρύεσϑαι Υ, 86. 88. 
᾿ὠφυόμενος V, 86. 
ὡρῶν εὖ ἧκον χωρίον V,108. S. 

πρᾶσις, VI, 178. 
ἐξ ὡρῶν εἰς ὥρας περιελϑόντος 

τοῦ ϑεοῦ!, 54. 
ὦσαι ἐπὶ “κεφαλὴν IL, 49. 

. κατὰ κρημνοῦ VII, 70. 
| εἷς τράχηλον II, 135. 

ὡς ἐπὶ " πλῆϑος IX, 452. 
153. S 

περὶ τοῖς ὠσὶ κοσμήματα v, 
97. 

ὡσιωμένον προσιέναι ϑεοῖς T, 

ὡσιωμένως προσιόντες 1, 39. 
de τινας καταφυγόντες VIII, 

ὠσχοφορικὰ IV, 58. 
ὦτα IT, 81. 

βασιλέως ἐκαλοῦντό. τινες. 
ΤΙ, 84. 

βραχέα I, 190. 
τὰ ὦτα dosi κύνες V, 69. 

διαϑουλλῶν λαλίῷ VI,. 
119. S. 

διατεϑρυλληπέ μου II, 
83. 

ἐκβαβεῖν II, 88. 
ὦτα καρδίας H, 218. 
ἐπὶ ὦτα καϑεύδειν ἀμφότερα 

Π, 84. 
τὰ ὦτα κατεογέναι IL, 88. 
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κατέακται τῷ παρασί- 
19 IV, 148. 

κατεάχϑαι Ιν, 185. 
κυψελίδος logis εἷ- 

ναι IV, 185. pl.. 
oroxovortiv II, 84. 
ὠταλγία IV, 188. 
ὦτα μεγάλα 1, 191.. 

canora fei) 
Y2 TL 

πεφράχϑαι II, 88. 
ὑψηλὰ Vy 69. 

ὠτειλὴ IV, 189. 
ὠτογϊαφὶς X , 149. 
ὠτογλυφὶς IL, 83. IV, 181. 
ὠτοκαταξίας IV, 144. 
ὦτοκάταξις II, 83. 
(ὠτὸς) μέρη 1 I, 86. 
μέχρνυ τῶν ὦτων ϑέλγων. VI, 

149. 
ἡ τῶν Grow ὀπὴ II, 85. pi 
ὠφέλεια V, 136. $. 1i 
ὠφελεῖσϑαι V, 135. 
ὠφέλημα, 185. S. 
ὠφέλιμον V, 186. S. 
ὠφέλιμος δήτωρ IV, 84.. 

λαγὼς 

: ὠφελίμως V, 131. 
ὠχρὸ ἡ κατάκομος IV, 140. 
ὠχρίασις IV, 187. 

᾿ ὠχροὶ 1: 247. 
ὠχρὸς IV, 187. 

ὃ vitilgube IV, 135. 
137. | 

ὠχυρωμένον τεῖχος d 170. 
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(Poéticae notantur litera p. Comicae, c. Tragicae, t) 

, 

Zo; II, 88. t. 

ἀγφιώτης IX, 17. P. 
ἀγχίαλος IX, 17. p. 
1 γχιτέρμονες ΥἹ, 118, 
di ripaloy V. » 157. 
dyevotng ΠῚ, 141. 
ἀδίαντον ἄνϑος I, 229. p. 
ἀηϑεῖν V, 143. 
ἄηϑες V, 145. 
ἀηϑεύειν V, 145. 
ἀϑεαμόνως IV, 10. 
ἀϑεαμοσύνη IV, 9. 
ἀϑληταὶ ΖΔιονυσιαχῆς ἀγωνίας 

ΠῚ, 144. 
αἰσχρολόγως VIII, 81. 
ἄκοιτις H, 991. p. 
ἀκουστὴς II, 82. 

ατοχώϑωνος VI, 25. 
ἀκριβάζω V, 152. 
ἀκρομανὴς VI, 128. 
ἀλείπτης VII, 17. Vid. HI, 

154. ᾿ 
ἀλείπτρεια VII, 17. c. 
ἀλειτουργία VII, 156. 
ἀλ ἱστία IV, 14. 
ἀμάραντον L 229.. p. 
ἀμβλυωπὸς H, 51. p. 
ἀμείλικτος V, 139. p. 

ἀμνάμονες, pro posteri LL 
19. P. 

ἀμφίπολος III, 78. 
ἀναισχύντημα VI, 183. 
ἀνατοιχεῖν T, 114. 
ἀνδριότης III, 120. 
ἀνειλείϑυια ΠΕ, 15. p. 
ἀνοησία IV, 9. 
ἄνοικτος VIII, 12. t. 
ἀντίπαλοι L 150. 
ἀντίῤῥησις V, 158. 
ἀντιχειρία, IL, 148. 
ἀοκνίᾳ ΠῚ, 190. 
ἀπαϑηναῖοι Iit, 58. 
ἀπανϑρωπεύεσϑαι I, 5. 
ἀπεχϑήμων VIIL, 153. 
ἀποδεδειλιοχότως V, 193." 

ἀποκήρυκτος IV, 935. 7" 
ἀπολῖται ΠΙ, 58. 
ἀπολῦσαι ; absolvere VIII, 9. 
ἀπομύττειν, τὸ ἐπὶ ἐέρδεῦ ἔξα- 
πατᾶν ΤΠ, 78. c. 

ἀπονενοῆσϑαι II, 229. 
ἀποχειροβίωτος ὙΠ, T. 
ἀ προβουλία VL, 144. — 
ἀπφάριον ΠῚ, γ4. | 
ἡ ἀπφία HI, 14. 
ἀργύυριοὸ Att. ΠῚ, 86. 
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ἀργυροκοπιστῆρες λόγων VII, 
108. 

ἀρὴν VIL, 184. p 
ἀρίδηλον VI, 206. P. 
ἀρίδακρυς II, 63. 
ἁρπεδόνην τε λύσιν b Ἰστοῦ VII, 
91. t. 

ἄσκη III, 154. 
ἀσοφία ἵν, 18. 
ἀστεμφὴς VI, 125. 
αὐϑιγενὴς III, 51. 
αὐτοσχεδίασμα VI, 142. 
αὐτοχειρίσαντες II, 154. — 
αὐχήτης ΙΧ, 146. 
ἁφᾶσϑαι IL, 155. p. 
ἀφέταιροι TII, 58. 
ἀφόρητα ἄστρα IV, 156. 
dggalvav IV, 15. p. 
ἄψυχος; 0 badéc ΠῚ, 186. 

B. 

Βαρυϑύμως ΠῚ, 99. 
βατάνιον Χ, 108. 

βέμβιξ HL, 112. 
βλάσφημος V, 118. 
βλεπιδαίμων 1, 21. c. 
βοτρύδια V, 97. c. 

plura. 

. (À 

Γαμηϑῆναι III, 45. 
γέλασμα ϑαλάττης VI, 201. p. 
γέλγη 1I, 127. c. 
τάων ΙΧ, 148. 
γελωτοπομκῶς IX, 149. 
amv ipents pro irridere IX, 

148. 
γλοιάξειν ΙΧ, 148. 
γλυκύφωνος ἯΙ, 118. 
γλωσσογάστορες II, 108. 
γοωμένη TII, 100. p. 
γυναμιδῳφϑῆς VI, 168. 

4. 

Δάτησις VIII, 136. 
δειλῶς V, 123. 
δεινοπάϑεια VI, 102. 
δεῖραι, τὸ μαστιγῶσαι ΠΙ, 79. 
δέπας VI, 96. p. 
δεσπύτειρει IH, 78. 
δεσπότις ΠΙ, 78. 
δήλως VI, 207, 
δημάγροικος VI, 195. c. 
διάβολος V, 118. 
διαιρετὰ χρήματα VIIL, 184. 
διάλεξις, ἐπὶ ἀφροδισίων V, 

98. 
διαμερισμὸς VIII, 186. 
διαπολέμησις ΙΧ, 149. 
διάφωνον II, 118. 
Διὸς βάλανοι I, 983. p. 
διχογνώμων VIII, 153. 

᾿ διχονοεῖν IL, 228. 
δόκησις V, 126. 
δόλωσις IV, 150. 

δουλὶς III, 74. 
δράμημα VI, 183. 
δρυμάττειν Y, 98. c. 
δυσπρόσρητος V, 138. ' 
δυσχεράσματα III, 188, 
δύτης VII, 137. 

E. 

᾿Εγκλαστρίδια V, 97. c. 
ἐγκοιμήτωρ X, 123. 
ἔϑειραι II, 22. p. 
εἰδήμων V, 144. IX, 151. 
εἰδότως V, 144. 
εἰλίονες HI, 82. p. 
ἐχκίρνα VI, 24. p 
ἐχλάλησις V, 147. 
ἐκλελεγμένως VL, 208. 
ἐκτένεια TIL, 119. 
ἐλευϑεροπρέπειαι ΠῚ, 119. 
ἐλεύσομαι V, 155. p. 
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ἔλιγγες Il, 67. avorouía pro lauditioné Wy 
ἕλικες II, 22. ns IE 
ξλλέβορον acc. in mundo mu- εὐτολμία ΠΕ, 135. 
liebri V, 101. c. εὔχορτα πεδία Vll, 184 pP 

ἐμπειροπόλεμοι ἄνδρες I, 166. "ἐφεδρεύειν, equo insidere I, 
ἐνδάπιος III, 51. p. 209. 
"i-es d 55. λόφου δη 113. p. 

ἡμενία X, 12. 
ἐνδύσω VII, 43. p ἔς 
ἐνοσίχϑων!, 24.1 p- Ζημιώδης ΥἼΙ, 147. 
ἐννοσίγαιος I, 24. p. ξυγώϑρισον τὴν ϑύραν X, 
ἐξηγητικῶς IV, 42. 26. c. 
ἐξοινία VI, 91. Η 
ἐξοίνως γί, .21. ἜΣ 

ίστερος IL, 160. Ἥδον, raro occurrit ΠῚ, 
ἐπενδύτης ΝῊ, 45. 98. 
IN VI, 208. IX, ἡνίοχος τῆς νεὼς I, 98. 

buses I, 51. ᾿ e 
ἐπιδεὲς V, 133. Θακεῖν III, 90. 
ἐπιϑάνατον V, 132. ϑανατήσιμον V, 132. 
ἐπικράτησις ΙΧ, 149. ϑέλησις V, 165. 
ἐπιπνευσϑῆναι L, 16. ϑεοποιία 1, 13. 
ἐπιπνοεῖν II, 228. ϑεοστυγὴς ἀνὴρ L, 91. t. 
ἐπισκοπία VI, 905. ϑεραπουσία {Π|, 75. 
inígp9ogov V, 132. ϑερμαίνεσϑαι VL, 185. c. 
ἐπίχαρμα ΠῚ, 101. ϑεσπιῳδῆσαι 1, 17. dithyr. 
ἐπίχαρτος ΠῚ. 101. ϑορυβώδης VIII, 153. 
ἐριαύχενες M, 136. p. ϑρασύστομος IL, 113. 
ἐσκιατροφημένως VI, 185. ϑρασύφωνος lI, 113. 
ἑταιριζόμενος VI, 188. ϑυηπόλος 1, 14. p. 
εὐεντεύκτως V, 139. 
εὐοδμία ΤΙ, 78. ; L 
εὐπάρυφος VII, 46. c. ᾿Ιάσιμα φάρμακα V, 132. 
εὐπηνὴς VII, 48. ἑατήρια φάρμαχα V, 132. 
εὐποιητικὸς Υ, 140. lóucov V,. 144. 
εὐποιία V, 140. ἱεροσαλπιγκτὴς., potius ἱερὸς 
εὔπολις IX, 27. σαλπιγκτὴς IV, 87. 
εὐπροσύδως V, 189. ἰλαδὸν IX, 144. p. 
εὐπρύσρητος V, 1838. liio: IL, 54. 
εὐπώγων IL 88 ^ ἄλλος Il, 52. p 
εὔσημα ime) V, 150. ἐλλώπειν ΠΠ, 52. c. 
εὐσταλὴς VII, 43. p. ἱμείρω V, 165. p. 
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bic HI, 19. .— -. φωδεία II, 88. 
ἰσοϑάνατον VI, 174. κώκυμα VI, 188. 
ἐσοστασίως ὙΠ], 11. - κῶμα VI, 188. 
ἱστιοκώϊῃ πλεῖν I, 108. LO 

| οἱ τῇ 4. 

Καϑάρειος VI, 9T. - ides I, Tuc VI, 197. 
xaxoAoyoc VIIF,. 81. 

καλλιλογία pro laudatione V, isoogris D! iib n 
117. 

ἐν κασαυρίοις ξῶν VI, 118. P. were dez t. T καταγωνισμὸς 1X, 149. 
φαταδούἠφυίς ΙΧ 149. je pro ornatus genere κ 

καταδήλως VI, 907. Ἢ 
κατακράτησις IX, 149, 
καταμαϑητικὸς ΙΧ, 159. 
καταμανϑάνων ΙΧ, 152. 
κατανοητιπὸς IV, 7. 
καταπολέμησις 1X. 149. 

καταφαγὰς TL 89. ΕΠ 
καταχήνη 1, 97. 
κατενεχειρασμὸς VIIT, 148. 

λιγυρύπνουν IV, 72. 
Aoyyatew IX, 136. 
λοίδορος V, 118. 
λοιδόρως VIII, 81. 
λουτῆρες VIL, 169. c. 
λύσια φάρμακα V, 139. 
λυσιτέλεια V, 186. 
λῶπος ὙΠ, 42. p. 

κάτω κάρα κρεμᾶται IT, 41, c. M. 
κεκηρυγμένως VI, 208. ὃ 
κέλωρ III, 19. p. ἹΜακκοῶν γέρων 11, 16. c. 
πιρνάναι ΥΙ, Y p. μαχαίρια IV, 189. c... 
κιρνὰς VI, 24. μέθυσος VL, 95... 

κιχλιδιᾶν VI, 185. μελλονύμφη HI, 45. . 
πλαυσεῖσϑαοι TI, 64. μερίσασϑαι VIII, 135. 
κοπτὴ ἰσχὰς 1, 949. c. ; μεσουρὰνεῖν | de 8016 IV, 
κοράσιον IL. 17. 157. 
κορίδιον IL, 17. μεταδίωξις V, 165. as» 
zogixoc II, 17. μέταλλα χαλκεῖα VII, 98. 
ποσυβμβὴ 11, 80. μετοπωρίσαι T, 62. | 
κοττὶς 11, 29. Doricum., μετριοπότης VL, 20. 
φραιπαλᾶν I, 41. c. ᾿ μικρογνωμοσύνη ΙΝ, 18. 
κρίκη I, 94. p. - μικροφρόνως IV, 15. 
χρονόληρος (έφων) I, 16. c. μισητὸς VI, 189. c. 
“τίζων IX, 6. μοιμυλλᾶν 1I, 90. c. 
“τίστης IX, 6. μοιμύλλειν Τί, 90. c. 
κυμινοπρίστης ΠῚ, 119. μορφῶσαι ϑεὸν E15 ou 
κύπελλον Vl, 95. p. μοῦσα τέἐχτόναρχος VIL, 117. 
χυρβασία V, 96. μυλὼν T, 80. 



INDEX GRAECUS. 

μυριαγωγὸς ναῦς], 82. 
μωρῶς V, 121. 

pz, IN. 

ΝΝακοτίλτης VII, 98. 
ναυβάται 1, 95. 

181. t. 
vívvog ΠΙ, 16. 
νεύφυτον I, 23. 

τῆς νεὼς ἡνίοχος L 98. p. 
νοήμων IV, 11. 
νόησις V, 126. 

γνόμισις V, 126. 
νοσακερὸν III, 105. - 
νοσωδῶς IlL,. 405. 
ψουϑετισμὸς IX, 139. 
νῶγὰαλίσματα Vl, 62. p. 
νωδογέρων IL, 16. c. 
νωτίσαιν 11, 179. p. 

πὶ 
MS 

Ξένισις VI, T. 
ξενόφωνος Il, 113. 

O. 

᾿Οβελισκολύχνιον VI, 103. X, 
S dT: 
ὀδμὴ II, 75. p 
éSnios. III, d. p. 
οἰκέτης pro quocunque dome- 

stico III, 82. p. 

οἰκέτις περιστερὰ III, 82. p. 
οἰκοδέγμων VI, 11. t. 
οἰκοδέσποινα X, 91. 
oixoüsónórQe X, 91. 
οἰνίζεσϑαι VL, 22. p. 
οἰστῶς ἯΙ, 131. 
ὀκτάπους II, 195. 
ὀλιγοφρόνως EV, 15. 
ὁμαίμων Itl, 92. p. 
ὁμαιχμία I, 453. IV, 30. 
ὁμηλικία V, 62. p. | 

Vid. VII, 
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ὁμοερκὲς ΥἹ, 156. 
ὁμοιώτης ΥἹ, 156. 
ὁμόλογος VL 156. 
ὀνησιφόρον V, 186. 
ὁρκοτύμοι Ι, 89. 
ὅρπηκες 1, 385. p. 

^ 
Παγπληρία X, 12. t. 
παλίμπηγα VI, 164. c. 
παλίνορσος VI, 164. p. 
παλίντονον VI, 164. 
παλιντράπελος VI, 164. 
παππάζειν Il, 16. 
παππεπίπαππος lI, 18. 
παραβοῶν vio ΙΝ 16. c. 
παράκοβοι IL, 33. c. : 
παράκρουσις IX, 134. Vid. 

IV, 50. 
παρακρουσιχόίνικος ΤΥ, 169. c. 
παρεμβολὴ IX, 18. 
παρομόΐως TX; 181. 
πασσυρεὶ IX, 143. 
πατροφόντης Il, 13. p. 
πεμπόβολα 1, 88: p. 
περιστέρια, 101. c. 
πηοὶ ΠΙ, 80. p. 
πλάστραΎ, 97. 
πλησιασμὸς, ἐπὶ ἀφροδισίων 

V, 93. 
πλούταξ IIT, 109. 

slate (ϑόρυβος) VIII, 133. 

αὐδογῶν I, 98. 

πολιστὴς ΙΧ, 6. 
soAlayéómoog VI, 15. 
πολλῶς 1V, 93. 
πολυλόγως IV, 24. 
πολυσιτία.1, 51. 
πομφύλυγες proornatu sinbo 

bri V, 101. c. 

πονηρῶς IV, 14. 
ποτίκρανον 1g, 42.. VL, 9. c. 
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ποτνίασις VI, 902. 
πραύτερα φϑέγματα 11, 118. 
προνώπια Il, 53. t. 
προύνικοι VH, 132. c. 

πρωϑήβης IL, 9. p. 
πτάκις III, 136. 
πτερνίδες IL, 197. c. 
πώγωνες, of ἀκίδες IL, 88. p. 
πωγωνίας IL, 88. p. 
πῶώλης VII, 8. c. 

P. 

"Pax VII, 42. 
διγηλῶς V, 111. 
ῥίσκον X, 137. 
ῥύδην VI, 144. 175. 

Σ. 

Σακκίον VII, 191. c. 
σαμάκια V, 101. c. 
σιγηλῶς VI, 209. 

σιλλαίνειν IX, 148. 
σίλλυβα VII, 64. p. 
σισάριον V, 101. c. 
σισύμβριον V, 101. c. 
σκατοφάγος VI, 40. 
σκελὶς II, 193. 
σκορδοῦν V, 98. c. 
σμήριγγες ll, 99. p. 
σοφιστεία IV, 50. 
σοφιστεύειν ἵν, 47; 
σοφιστεύων IV, 41. 
σοφιστία IV, 42. 
σπλεκοῦν V, 98. c. 
σταϑμοῦχος X, 90. 91. 

στασιώδης VIIL, 158. 
στλεγγιδολήπυϑος IH, 154. 
στραβὸς IT, 51.  . 
orga avec Ir, 51. c 
στραγγία IX, 137. - 
στραμβολοκομᾶν I1, 23. 
στρεψοδικεῖν VIII, 26. c. 

INDEX GRAECUS. 

Grgógig. VI, 180. 
στυφοκόμποι VII, 186. ἃ. 
συγγενὶς IL, 80, 
συγκηδευνῆν VI, 159. c. 
evilvxeicügt V), 129. 
συμπολίτης II, 51. 
σύμφωνος IL, 113. 
σύναιμοι ΠῚ; 9511-. 

συναλλαγὴ Υ, 148. 
σύνδεσις VIIL, 152. 
σώματα, pro servis III, 78. 

T. 

Ταπείνωσις 1V, 50. 
ταραχώδης VIII, 153. 
τεκμαρτικὸς ΙΧ, 152. 
τεκτόναρχος μοῦσα VIL, 117. 

τευτάζειν ΙΧ, 137. 
; τηγανισμοὶ X, 98. 
τηλύγετος eie Ilf, 20. p. 
τρικύλλυβον IX , 72. P. 
τριπέρυσιν VI, 165. 
τριψημερεῖν Ι, 48. 

' φυρεύειν VI, 180. 

P vi 

“Ὑπεγαστρίξετο II, 168. c. 
ὑπερηφανεῖν ΙΧ, 446. 

ὑπέρϑεσις ΙΧ, 137. 
ὑπερορατικὸς IX , 147. 
ὑπερφρόνως ΙΧ, 147. 
ὑπόγειος ϑάλασσα I, 115. 
ὑφηγητικὸς IV, 42. 
ὑψηλοφρόνὼν Di, 147... 

o. 

Φαγέσωρος IV, 42. c. 
φιλιωϑῆναι 1, 154. 
φιλοδωρίανν, 140. 
φιλοϑεότης I, 21. 
φιλοπονία HI, 12. 
φιλόστροφος VÍ, 168. p.- 
φίτροι VII, 109. p. 



INDEX GRAECUS. 

gàÀáv V, 93. c. 
φλαυρύτης IV, 12. 

φύβαι l1, 22. p. 
φορητῶς ΠΙ, 131. 
φύρτακες VII, 132. c. 
φοράδην VI, 175. 
goÀsog, pro Schola IV, 19. p. 

X. 

Χαλκεῖα μέταλλα VII, 98. plu- 
"xà, 
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χαλκῖτις γῆ VII, 98. 
χαλκόστομος II, 102. p. 
χειροβάναυσος VII, 7. 
χειροβοσκὸς VII, 7. 
χειρογάστορες 1, 50. VIL, 7.. 
χειρουργὸς Il, 148. 
χειρώνακτες E, 50. VII, 7. 
χελύναι IL, 89. 
ἀλεύαξ IX, 149. 
gieon VIIL, 78. 
χλιδανῶς VI, 185. 
χνοάζειν II, 88. 



INDEX LATINUS. 

Ayo X, 68. 158. 

Abdelonymus Sicyonius Alex- 
andro unguentum mittit V, 
105. 

Abluendi, purgandi Verba et 
N. item instrumenta VII, 37. 
usque 41. 

Absconditum, N. V. et Adv. 
VI, 209. 

Absolvendi et condemnandi V. 
et N. VIII, 9. usque 23. 
149. 150. 

Acamantia tribus VIII, 110. 
Acamas VIII, 119. 

Accipere, vid. Didactrum. 
Accusare ΠῚ, 188. VIII, 68. 

74. vid, Vituperare. item 

. seqq. 

Accusatio IIT, 138. VIIT, 68. 
Accusationum diversitas, VI, 

1538. 154- VIII, 98. 29. 
80. 41. 43.. 44. 45. 88. 
S. N. V. vid. Actiones et 
Causae iudiciales. 

" Accusator ΠῚ, 139. VIII, 
67. 

Accusatus s, accusandus, Re- 
us III, 138. VI, 151. 152. 
158. VII, 67. Inculpa- 
bilis, innocens, Adverbia 
id genus III, 139. de quo 

- 

certa res est: de quo sus- 
picio est VIII, 69. vicit 
causam VIII, 74. 

Acies instructa: eius partes, 
et harum Praefecti I, 126. 
127. 128. 129. vid. Prae- 
lium. 

Achelous VI, 148. 
Achillis persona tragica IV, 

142. 
Acquirendi Verba et Nomina 

V, 108. 
Actaea tribus VIII, 109. 

. Actaeonis canes V, 88. 
Actiones judiciales. vid. Ac- 

cusationes, 

Privaiae 8. δίκαε recensen- 
tur VIIL, 31. 
sequentes describuntur: 
de Haereditate VIII, 89. 

88. 62. 

de Alimento VIIL, 88. 
de Furto VIII, 33. 34. 
de Fundoemendo VIII, 

84. 35. 
de Libertis VIII, 85. 
de Testimonio VIII, 36. 

87. 

de Pecunia collatitia VIII, 
T. 

Publicae 5, γραφαὴ aut δίκαι 



INDEX LATINUS. 

, récensentur VIIL, 40. ea- 

rum 'ex parte multae 
(VIII, | 41.) et ratio et 

—"momina singulatim expli- 
— cantur; ut: Impietatis 

VIII, 41. 46. Iniuria- 
rum 42. 46. Corrupte- 
lae 42. 44. Ignaviae 42. 
Desertionis navis et or- 
dinis. 49,  Fugae praelii 
navalis 48. Si quis mu- 

 liebriasit passus. Calum- 
niarum 43. vid. 47. Ci- 
tationis falsae 44. vid. 
196. Legum violatarum . 
contrariae legis latione 
44. Vitae anteactae 44. 
45. Administrati magi— 
stratus et Legationis ob- 
itae 45. 46. 54. Si quis 

. populo non bene cupiat 
— 46. vid. 51. 52. de Au- 

rifodinis, Emporio, Vec- 
tigali, Calumniatoribus, 
pupillis ; iniuriam pas- 
sis, clandestinis iniuriis 
φάσεις s. Delationes 47. 
48. 49. Criminis confes- 
si reo non praesente: eo- 
demque praesente. 49. 
50. Si quis aerario debet 
80. vid. 54. Si quis par- 
ricidas ad se confugien- 

. tes.non reddat poscenti- 
bus 50. 51. Si quis pec- 
cavit contra leges non 

^ scriptas 51. vid. 46. 
. "'fransfugii 52. 53. Pro- 

ditionis 52. 53. Si alie- 
nus puellam ex asse hae- 

: redem duxerit 53. Publi- 
catorum bonorum usus 

interdictus emptori 61. 

461. 

de Commerciis, et. foé- 
deratis 63. 

Actionum introductores viii, 
93. vid. 126. 

Actudrii VIII, 98. 1103. 

Adeps a πιμελὴ f. II, 988. 
Admonere IX, 139. vid, Ca- 

stigare. 

Adolescens a ψεανίας f IL 
20. 

Adolescentes in Comoedia IV, 
146. 147. 148. 

in Tragoedia IV, 135. 136. 
137. 

Adonis a Phoenicibus Gingras 
dictus IV, 46. 

Adspectus II, 59. 60. Equi- 
nus I, 192 

Adverbia in δὴν desinentia 
iuncta verbis VI, 175. 

Adversum. et difficile ΤΙ, 181. 
132. 138. 

Adulatoris mores VI, 122. 
123. 

Adytum I, 9. 
ASdilicatórea VIL, 117. vid, 

Fabri. ab οἰκοδόμος form. 
verbaque rei convenientia 
119. 124. 125. Opéra eo- 
rum et aedificia 190. 191. 

. 122. 123. Materia 124. 
Aedificatores templorum I, 

12. Verbal, 11. 
Aedificia, vid. Urbs. 
Aediles VIII, 114. 
Aegcus VIIL, 119. 
Aegina IX , 76. 

χυτρύπωλις VII, 197. 
Aeginaea dr ciinal IX, 76. 

Aegitiaeus 9bolus ΙΧ, 80. 81. 

82. 
Aegineta VI, 100. IX, 76. 
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Aegonomas, qui postea Eury- 
ptolemus dictus I1, 95. 

Aegrotare III, 104. Adverbia 

. et locutiones 105. 106. 
Aegyptii VI, 73. eorum 

'Tonsura Il, 50. 
Lana ab arboribus VII, 75. 
Tibia IV, 75. 77. 86. 
Vestis VII, 71. 72. 

Aegyptius lapis VII, 100. 
Aegyptus VI, 104. 
Aenigmata in conviviis VI, 

107. 
Aequale V, 157. ab ἶσον for- 

. mata IV, 164. VI, 174. 
Aerea vasa X, 122. 
Aéris status L, 113. 
Aes a χαλκὸς fori: VII, 104. 

105. 
Venale VII, 196. 

Aestas I, 60. 61. 
Aestatem alicubi transigere I, 

62. 
Aetates hominis septem IT, 4. 
Aetatibus et sexui diversis con- 

. venientia verba II, 19. 20. 
21. vid, IX, 18. 

Aeternum, | immutabile 
169. Contr. 170. i; 

Aethiopes IV, 205. VI, 78. 
Affines III, 5. 6. 7. 30. 
Afri de curribus praeliantur 

I, 141. μακροκέφαλον IL, 
48. 

v, 

Agamemnon. vid. Demodice. 
Agamemnonis. persona. trag. 

IV, 116. 
A aao VII, 185. 186. 
Ager 1, 298. ab ἀγρὸς form. 

IX, 
Aglais Megaloclis F. tubicina 

IX, 89. 

INDEX LATINUS. 

Agraulos in iuramento nomi- 
nabatur VIII, 106. - 

Agricolae, et universi ruris 
cultores, eorum instrumen- 

ta, et a Graecis voc. form. 
VII, 140. usque 152. 

Agriculturae Ínventores IV, 
54. 

Agron Nini F. Beli N. IX, 12. 
Agrum colere I, 222. 294. 
Ahena X, 66.. 
ah. Aja dicta tribus VIII, 

110. 
Alacris I, 43. 
Alcibiades μετωπίας dictus IT, 

45. 
Alcibiadis calcei VIT, 89. 

Canis memorabilis V ,. 44. 
Alcmaeonis tempora VIII, 110. 
Aleae, Tesserarum, Talorum, 

Calculorum.ludus VII, 203. 

206. 210. IX, 94. 95. 96. 
98. 99. 101. 102. 103. 
Iactuum discrimina . VII, 
204. 905. IX, 100. 101. 
Loca IX, 96. Instrumenta 
IX, 97. X, 150. 

Alexander VI, 105. 
colore dpqaxivo delectaba- 

tur VII, 56. Νὴ 
Álexandreus ἢ numus IX, 85. 
Alexandri Canes V, 49. 43. 

44. 
inventum διμάχαι Ϊ,. 182. 

Alieni VII, 189. 
Alvus. uy. Venter. 
Amare III, 68. 69. vid, Ami- 

cus. 

qui, et quae amatur IIT, 71. 
72. -- 

Amatores III. 69. 70. vid. 
46. 47. - 

Amazo VII, 94. 



INDEX LATINUS. 

Ambulare III, 92. 93. 
Amicus, amicitia, Verba ct 

Adverb. 1L, 61. 62. 63. 
V, 118. 114. a φιλο for- 
mata VI, 166. 167. 168. 

mer oli, 12. 

E 62. a λήκυϑος - 
formata VII, 182 

Amyclaeus. ipie. VII, 88. 
Anathemata 1, 98. 
Anaxilas Rheginus V, 75. 
Ancoram iacere I, 103. tollere 

104. 
Andromeda X, 156. 
Androphagi Scythae IV, 76. 
Animae descriptio, eius par- 

tes, harumque sedes Il, 

: 996. 927. a ψυχὴ deriv. 
227. a νοῦς 227. 998 929. 
230. α΄ ϑυμὸς 230. 231. 

Animantium brutorum voces 
,V, 86. usque 90. 

.. Coitus V, 92. 
Excrementa V, 91. 

^5 Motus V, 94. 

οὔτ .usus in bello I, 139. 
140. 

Anni huius, sive HornusI, 57. 
Ànni tempora I, 59. descrip- 

ta a Frugum incrementis, 
et fructuum perdeptione I, 
Bt. 
V énlprum flatu I, 61. 

:'Astrorum ortu et obitu, 62. 

Annonae. vilitas I, 51. caritas . 
52. 53. 

Anno praesente I, 56. 
superiore s. praeterito, 56. 
sequente I, 57. 

ab hinc tertio I, 57. 

ineunte I, 59. - 
medio I; 59. 
exeunte I, 59 

Annorum aliquot complexus 
I ̓ 59. 

Annos natus duos, tres plu- 
| resve, usque quinquaginta 

I, 54. 55. 56. 
Ánnnli signatorii VII, 

X, 51. 
Aunu)orum. sculptor VII, 108. 

179. 209. 
Annus I, 54. dimidius I, 54. 

de Anthemione Diphili F. qui 
ex mercenariorum ordine 
in equestrem fuerat irans— 
latus, Epigramma VIII, 131. 

Antigonia tribus VIII, 110. 
Ántigonides phialae. v, 96. 
Antigoni navis τριάρμενος I, 

83. 
Antiochea tribus VIII, 110. 
Annus II, 18. 

. in Comoedia IV, 150. 151. 
in Tragoedia IV, 119. 

Anytes canis V, 48. 
Aper quam terribilis visu. V, 

78. 79. Eius impetus et 
violentia 79. 80. ignea vis 

bestiae 79. 80. 
Apes, et quae huc attinent I, 

254. VIIL, 147. 148. 
Apollinis cum Pythone. pug- 

nam exprimens tibialis mo- 
. dulatio IV, 84. 

Apollo V, 89. 40. VI, 76. 
IX, 85. 

, Delphinius VIII, 119. 
πατρῷος VIIL, 85. 

Aqua lustralis L, 82. VIII, 
65. 66. 

δὰ Aquam recipiendam et 
—. hauriendam yasa X, 80. 31. 

179. 
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Aquarum impetus. E 116. 

Ara I, 7. fumaus , eL nidor 
L 29. 

Axábun tibia VI, 120. tho- 
' races et scuta I, 188. 
Aratri partes 1, 259. 1 
Arbitri, arbitrium VIII, 64. 

126. 197. a δίαιτα form. 
VIII, 64. 129. 

Arbor florens, germinans: et 
non talis T, 230. 281. vid. 

- Fructif. 

Arboris laus I, 240. partes 
"I, 235. umbrae 236. fru- 

ctus 237. 
Arborum quarundam rami 

VIL 147. 150. 
früctiferarüia genera I, 299. 

233. 
sterilium. genera I, 234. - 
Nutrimenta I, 238. 

Arcades glandibus vesceban- 
tur I, 134. 

Arcae, fia X, 180. vid. 
159. 160. 

. vestiariae. vid. Vestiarium. 
Arcana reticere; effutiré V, 

146. 147. 
Archias iusignis praeco ter 

. vicit Olympia IV ," 92. 
Architectus. vid. Aedificatores, 
Archon Athenis VIII, 89. 
Árgentea vasa X, 474. 
Argentum III, 86. Epith. III, 

87. VIL, 98. ab ἄργυρος 
form. VII, 103. 104. vid. 
Fodinae, 

Argivi cum Palladio appellen- 
tes ad Phalereum VIII, 118. 

Argivorum Sacrificia Iv; 86. 
calcei VIII, 88. 
nunmus IX, 84, 
servi III, 83. 

INDEX LATINUS, 

vestis VII, i. VUMIMOTRU 

Argüá IV, 1 dri 
Cis Vd quSVDA 

Arimaspi IV A , 
povdpbsipon I] ων 

Áristogiton Cydimachi RV 
65. » 

Arithmetica; ἄμμο. docet nu- 
merare ; ab ἀριϑμὸς form. 

^IV, 162: Cormpütare; 'a 
λογίξεσθαν 163. T Multipli- 
care; “ἃ πλῆϑος εἴ ἃ πλέον 
form. et dónfnin! 163. 164. 
Dividere, eius Synon. 176. 

- Nom. et Vetbà — di- 
versitas 164. 

Arius pagus VH, m sr. 
88. 90-99. 

Arma barbarica T, 188. 149. 
'"Pugilis IIT; 1560." 
et instrumenta: "ἊΜ 1, 

98. 120. » 
polire I, 149. 

bellica, et armati T, 436. 
181. 189. X, 149. us- 
que 146. vid? Artiices, 

Armarium,X, 10. 
Armeniorum vestis vi, 60. 
Armenta ,' greges et hüc atti- 

nentia I, 249. 
Krmeiitáiii δὲ Ue d hos me 

nent VII, 184. nae. 

Artaxerxes. Ochus. beso 
1H 419p24 

Arteriae quid sint II, 235. 
vid.201. 203. 225. '- 

Artes liberales recensentur IV, 
16. hinc form. Nom. Adv. 
et Locutiones IV, 16. 17. 
mechanicae VII, 6. 135: 

usque 152. 158. vid: I, 
13. 

quae materiam caeteris sup- 

*'38 t 



INDEX LATINUS. 

itant VIT, 97. us- 
m vid. I, 84. 

et exercitia corporis VII, 
17. 

Artium partim verarum, par- 
tim ioco fictarum diversa 
nomina VII, 207. 298.210. 

Artifices et Fabri diversi VII, 
6. 7. 97. usque 101. In- 

"strumentorum : Musicorum 
VII, 153. 154. : 

Armorum  . bellicorüm 
ἘΣ VH, 154. 157. 158. 

ab ὅπλα form. VII, 
154. 157. 158. 

Scutorum, ab ἀσπὶς f. 
155. 

' "Galearzm et thoracum a 
, κράνος et ϑώραξ f. - 456. ; 

Gladiorum, ἃ 
.  £.156. 

AÁrcuum et telorum, a 
|. τύξον f. 156. 
Iaculorum a βέλος f. 156. 
Hastarum a δόρυ f. 156. 
Vestium quarundam: No- 

mina earum cum der. 
159. 

Lectulorum, a χλένη f. 
, 159. 

μάχαιρα 

Restium 160. men 
.Fictilium s. Figuli a χέ- 

ραμος form. VII, 162. 
163. 164. verba con- 

. venientia 165. 
Statuarum I, 12. vid, 

Fabri. 
Et compactores Navium, 

ique qui materiam et 
Pollux Fol, IIT. 
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ornatum navibus sup- 
peditant I, 84. 

Aryandicum argentum VII, 

Ascra VI, 63. 
Asini sylvestres, ratio capiens 

di € V, 84. : 
Asinorum vox Y, 88. ster« 

cus, coitus V, 99. 
Asinus Indicus cornu in fron- 

te habet I, 213. 
Áspendii, eorum moneta IX, 

84. 

Assentator, vid. Adulator. 
Assessorum Electio et examen 

Astronomia, hinc form. IV, 
155. Vid. Stella, Luna, 
Coelum, 

Asylum I, 10. 
Atalantae canis V, 45. 
Atarna IX, 93. 
Athenais tribus VIII, 109. 
Atheniensium moneta IX,- 60. 

odium adversus Aeginenses 
41X4: 26. .. 
Regis vestitus VII, 77. 85. 

Officium VIII, 90. "ml 

Vestis VII, 71. : 
Athenis primus Erichthonius 

numos cudit IX, 83. . 
triginta Dominorum impe- 

Atheus I, 21. | 
Athletarum magister et quae 

huc pertinent III, 154. 155. 
. praemium VI, 186. VI, 

64. vid. III, 152. 
Atrei persona in .tragoedia 

IV, 116. 51 
ab Attalo dicta tribus 
110... | Ἀὰ Atthis tribus VII, 109. 

G g 
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Atticae colummae, iisque in- 
scripta X, 97. 148. 

Attica fictilia X, 182. 
Avarus IIf, 112. 113. 115. 

vid. Civis seditiosus. 
Aucupes, quive alunt alites 

VII, 135. 136. 139. 
Aucupum instrumenta X ,131. 
Audacter nimis, Audere te— 

. mere ΠῚ, 135. 186. V, 
195. vid. Civis seditiosus, 

Audire ab ἀκούειν form. II, 
81. 82. vid. Auris. 

Aves ubi aluntur domunculae 
X, 159. 160. 
quae esui sunt VI, 52. 53. 

vid. Cibi. 
domesticae ubi dormiunt, 

trabs X, 156. 

Auferre clam IX, 155. 
Avium .variarum et aliorum 

volatilium voces V, 89. 90. 
Aures, earum partes et quae 

huc attinent If, 81. usque 
: 86. 
Aurium vitium IV, 185. 186. 

. ornamenta V, 97. 
Aurea et argentea vasa X, 174. 
Auriga VII, 183. 
' ejus instrumenta X, 53. 
Aurigatie X, 51. 53. 
"Aurora Memnonis córpus ra- 

piens IV, 130. 

Aurum, a govcocformata VII, 
.*'102. vid. Fodinae. 
Autumnus I, 60. 61. 62. 
Ανι ΠῚ, 16. Avia 17. horum- 

que parentes 18. | 
Avunculus IIT, 22. et similia, 
Auxo in iuramento invocaba- 
tur VIT, 106. —— 

Axillae, a μασχάλῃ, m II, 
138.139. ; 

INDEX LATINUS, 

: B. 
Babes V, 47. i 
Babylon V, 104. — ̂  ^— 
Babyloniorum vestis VII, 60, 
Bacchus IV, 100. 104. 117. 

118. 
sub umbraculo sedet VII, 

174. 

.eius fanum VI, s Sacra 
VIII, 108. 

vestis. VII, 47.. 

Bactriani camelis insidentes 
praeliantur I, 139. 

Baculus X, 173. 
Persicus X, 173. 

Baiulare IX, 159. 
Baiuli, eorum diversitas rati- 

one oneris Vll, 130. Verba 

et Nomina a vocibus onerum 
form. VII, 130. usque 133. 
eorum merces VIÍ, 180. 

instrumentum X, 17.. 
Balneum, Lavacruma λοῦσϑαν 

form. VIL, 1660. 167. 168. 
eius isstrumenta X, 63. vid. 

. X, 181. 
Barba II, 80. 88. 
Barbarica arma I, 138. 149. 

vid. X, 165. 
Baryllichus IV, 104. 
Baucus IV, 100. 
Bellerophontes IV, 198. 
Belus IX, 12. 
Bellici ducas] 127.198.129. 

VIIL, 114. vid. VIII, 91. 
Belli conflictus, quid ante eum, 

in eo, et post eum fiat I, 
163. usque 166. 

in Bello equi et currus I, 140. 
141. 

Béllorum génera ? 177. 
Bellum I, 153. 154. 



INDEX LATINUS. 

Bene, cum εὖ composita Subst. 

. 162. 
Beneficia in aliquem conferre, 

- pro collatis gratiam referre 
V, 140. 205 Ingratus V, 
141. 

Berenicius nummus IX, 85. 
Besiacum VI, 96. 
Bibere a πίνειν form. VI, 19. 

20. vid. Calida, 
Bibliopolia IX, 47. 
Bilis II, 213.214. a χολὴ form. 

lI, 214. 
ὁ ἐπὶ Βλαύτῃ"Ἡρως VII, 87. 
Boeotia VI, 63. 
Boeotii xgovzzefoqogo: VII, 87. 

mala sacrificant Herculi I, 
50. 

Bombyces et sericum VII, 76. 
Bonorum s, possessionum 

communio VIII, 134. Nom. 

et Verba colligendi VIII, 
134. 135. 

Bonorum divisio, N. et V. di- 
videndi VIII, 135. 136. 

Bonis qui exuitur VIII, 145. 

Bona mobilia X, 10. 11. 12. 
Borimus IV, 55. 
Bos, monetae species IX, 60. 

61. 62. 
Boves pascere, agere VII, 185. 

187. 
Boum vox V, 87. ᾿ 

Brabeum accipere III, 1592. 
Brachium eiusque partes II, 
188. quae brachii protensi- 
one fiunt mensurae I, 158. 

Brauron VIII, 107. IX, 74. 
Buccea panis VI, 33. 43. 

Byssus VII, 75 T 
Byzantii VII, 132. 
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Byzantinorum moneta VII, 
105. IX, 78. 

C. 

Cadus. vid, Ind. Graec, 
Caecus II, 60. 

' Caedes VI, 192. 
Caedis reus VI, 192. VIIL, 66. 
Calamitas III, 99. 101. 
Calamitate aliorum gaudeme 

IH, 104. 
Calathi X, 151. 158. 165. 

Calceamenta VH, 84. usque 
95. X, 49. 50.168. ab ὑπό- 
δημα eiusque primitivo 
form. IL, 199. 

Calculi adferenda suffragia, et 
quae huc attinent VIII, 123. 

124. 141. 
Calidam an biberint veteres 

IX, 67. 68. 70. 
Calidonius.aper V, 43. 
Caligae X, 168... : 

Callirrhoé fons Athenis IIT, 43. 
Calor, frigus, ventus, pluvia, 

Ν, et Verba V,. 110. 111. 
Calumnia ΠΕ, “188. V, 117. 
125.3 

Calümniari IIT, 138. v, 117. 
127. VIII, 80. τ Ad verb. 
eius generis ΠῚ, 139. V, 
118. 127. 

Calumniator, Vituperator Y, 

118. 
Calvus H, 26. 

Cambium VII, 170. 
Camelis insidentes praeliantur 

Baetiiaui I, 139. 
Canales, aquae ductus Χ, 80. 
Cancelli ΥΗΙ, 194. 
Candela, Lucerna, Fumi Funiculus 

X, ub — Mi, 118. 
Gg? . ; 
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119. a λύχνος form, VII, 
178. 

Candelabrum X, 
seqq. 

Canere ad aram I, 28. vid, 
᾿ Musica, 
Cannabis, linum X, 176. 

eius tractatio VII, 71. 73. 

798. 

Canes generosi a ; Patsia nomi- 
nati V, 37. 89. 40. 43. 
Hybridae V, 78. 
memorabiles diversorum V, 

42. usque 48. 
Pastorum VIT, 185. 
ad coitum quandoidonei V, 

52. vid. 51. quomodo in- 
de arcendi 56. 

115. vid. 

eorum morbi et vitia V, 53. ἡ 
in corpore V, 62. in ani- 
mis V, 63. 64. 

Canes quando primum, et quo- 
modo ad venatum educendi 
V, 54. 
eorum mundus et ornatus 

V, 55.56. Colores V, 65. 
imstigati ruunt in feras V, 

85. 
eorum virtutes et natura, 

corporis V, 57. 58. 59. 
animorum V, 60. Epith. et 
Verba V, 60. significant 
venatori propinquitatem 
ferae variis modis V, 61. 

eorum vox V, 86. 
a κύων form. V, 65. 
Catulorum educatio, conce- 

ptio V, 51. visus 52. 
Canis Herculis purpurae in- 

ventor I, 47. 
Cantharus inventor poculi co- 

gnominis VI, 96. ὁ 
Capillus neglectus I], 25. 84. 

INDEX LATINUS 

comtus $4. 35. eius plexu- 
ra II, 27. 28. 81. tonsurae 
29. positurae If, 30. eius- 

que rei artifices I, 31. a 
9016 form. II, 22. 23. 24. 

Capio a λαμβένειν form. ἢ, 
155. 

Capitis humani partes exteri- 
ores II, 36. usque 40. inte- - 
riores I, 44. merbi II, 41. 
IV, 184. 
a κεφαλὴ formata II, 42. 

43. 48. 
a xocviov form. II, 49. 

Caprarum Pastores VIL, 185. 
Vox V, 87.88. 

Carbatinus VIL, 88. 
Carbonarii et quae huc per- 

tinent VII, 110. 
Carbones X, 111. 
Carcer IX, 45. 46. VIII, 72. 

eo concludi VIH, 71. 
Carceris ad ianuam Deus situs 

VLI, 72. 
Cares, eorum calceus VII, 88. 

tibiae IV, 75. 
Carmina (vid, Ῥοδία, item Con- 

vivium) a μέλος form, IV, 
57. 

Carnifex , 

VIII, 71. 
Caro, quid sit: a σὰρξ form, 

II, 233. a κρέας form, item 
genera carnium VI, 33. 34. 
$5. 

Carpathii insulam leporibus 
implentes abierunt in pro- 
verbium V, 75. 

Carthago VI, 67. 
Cartilago II, 232. 

Caseum facere; vasa necessa- 
ria 1, 251. 

eius instrumenta 



INDEX LATINUS. 

Caseus VI, 48. venalis VII, 
196. 

Casses V, 26. usque 82. vid. 
36. 

Castigare, commoneíacereIX, 
138. 189. 

Castigatio, admonitio IX, 139. 
140. 

Castoris canis V, 40. 
Castra IX, 14. 15. 
Castrametari I, 160. quique 

ad eam rem sunt utiles I, 
161. 

Catalogus VIII, 104. 105. 106. 
115. vid. Cives. 

Catenae X, 167. 
Cavillari IX, 148. 
Caula, cors X, 159. 
Caupona VII, 193. 194. 195. 

- qui huc divertunt, N., et 
Verba VII, 16. 

Caupones VII, 16 IX, 34. 
Causidicus pecunia corruptus 

VI, 190. 191. Syn. et Sub- 
stantiva hinc formata: qui 
est minime talis VI, 191. 
Causam deserens VIII, 143. 
qui id non facit VIII, 150. 
vid. Orator. 

Cecropis filia Pandrosos VIII, 
103. 

tempore quatuor 
VIII, 109. 

Cellae vinariae IX, 49. 
Celebritas nominis V, 158. 

Celebris: gloriose V, 158. 
159. Celebrari 159. Con- 
traria V, 160 162. 163. 

Celer, velox, etconira I, 43. 
Adi. et Subst, . . 

Celtarum fistula IV, 77. 
Centurio, vid, Taxiarcha. 

tribus 
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Cephallenenses equo iuignitams 
habebant inonetam IX, 84 

Cephalus et Procris V, M 
Cerae tractatio VII, 165. 
Ceramicus VIII, 112. 
Cerdones VIL, 80.81.82. 84. 
Ceres X, 162. 
Certamina sive Ludi, N. et Ver- 

ba III, 140. vid. Ludi. 
Cursus eorum genera Ill, 
146. 147. vid. Cursus. 
ab ἀγὼν form, HII, 141. 
ab ἄϑλα form. If, 144. 

Certaminum curatores III, 
140. vid, VIII, 87 93. item 
HI, 145. 153. Victor vid. 
suo loco. 

Certandi, Verba et Nom. ΠῚ, 

143. 145.153.155. Adver- 
bia 145. 153. vid. III, 146. 
143. 149. 

Certum siná controversia V, 
151. 

Certo, haud dubie V, 152. 
Scio V, 152. Contraria V, 

153. 
Cervorum cornua V, 76. Co- 
lor. V, 76. Captura 77. ἕοο- 
tura 77. Lustra 77. Educa- 

tio 78. 

Ceryx Mercurii et Pandrosi F. 
VIII, 103. 

Chalybs X, 186. 
Chiorum moneta IX, 84. 
Chorea. vid. Saltatio, 
Chorus theatricus, inde form. - 

IV, 106. ejus divisio 107. 

Ingressus et Egressus 108. 
109. Chori Comici παρά- 
βασις, eius ratio exponitur 

. IV, 111. Partes 112. 
Cibi quorum mentio apud vc- 

teres: Fructus arborei et 
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cele V, 45. 46. 47. e ma- 
ΕΣ petita 47. caseus 48. pi- 

sces, 48. 49. vid. 47. 50. 
51. iecinora 49. titer qua- 

drupedes: inter aves quae 
suutesui, horumque partes 

' VI, 52. 53. Carnes 55. 

Cibus, alimenta: genera, et 
syn. VI, 82. vid. .VI, 77. 
usque 82. ἃ τροφὴ form. ib. 

Cicadarum vox V, 89. 90. 
Cinaedus VI, 126. 127. 
Cingulum VII, 65. 66. 67. 68. 
Cistae:X, 165. 180. 
Cito; Syn. IX, 159. 
Cives, populares H, 50. 54. 

Civium imatriculae inscri 
. ptus 56. non inscriptus 57. 

vid. Catalogus. qui civis vi- 
detur, nec est 55. 56. 

Civis IX, 7. Seditiosus: Tur- 
bans Remp. VI, 129. 130. 
cui obsisti non potest 131. 
nihil non audens 131, 133. 
185. 186. 138. honesti et 
iusti contemptor 131. 132. 
133. 135. 137. 138. Avarus 

- 138. 184. 1535. 136. 137. 
Virtutibus imponit voca— 

bula vitiorum vicinorum, 

exempla 182. 134. 136. 
138. fallax et infidus amicis 

132. 135. 137. minime fa— 
cit alteri quod sibi vult fieri 
136. 137. vid. Democr. item 

' Seditio Civium. 
Civium gradus ratione census 

VIII, 129. 130. 
Civitas (vid. Urbs) a πόλις 

fori. IX, 25. 96. 27. 
Clamo; a occ form. IL, 196. 
Classi instruendae. praefecti 

VIII, 99. 

INDEX L ATINUS. 

Classiariorum armatura E, 120. 
Clavi, paxilli X, 173. 188. 
Claves, serae 1, 77. X, 22. 

23. ClaudereI, 77. e 22. 
93. 

Cepeydra inui M, 113. 
Clanes HI, 184. 186. ἃ» ἐφέ- 

Ópova vel ἕδρα form. 184. 
Codri historia X, 198, 
Coelum, 2v phaenomena 

cbedééifidsi VIIT, 155. IX, 
46. 

Coena exequiatorum | Vill, 

146. 

Coetus, turba, multitudo TX, 
142. 143. Adv. 144. 

Cognuati, àffines III, 5. 6. 7. 
vid. 81. 32. 

Cognoscere IX, 150. cognos- 
cens 151. 152. 

Coire, coitus V, 992. 93, 
Collatitia pecunia VIII, 144. 
Colles Athenis gemini VII, 

192. 1.0... 
Colligere (vid. Parcus) VIII, 

134. 135. Spicas et sarmen- 

ta VII, 141. 142. vid. VI, 
94. . 

Colli partes II, 130. 181. 132. 
135. a τράχηλος ilem ab αὖ- 
χὴν form. HT, 136. EiusOr- 
natus moótiebtá V, 98. 

Collocare alicui filiam, :N. et 
Verb. HI, 85. 

Collybus IX, 79. 

Colon, intestinum, hinc form, 

IL, 909. 
Colophonius calceus VII, 90. 
Colores canum: V, 65. vid. 

Coma, Pictoris VM, 128. 
129. 



INDEX LATINUS; 

Color indelebilis I, 44. eva- 
nidus 1, 44. - 

a Coloribus denominata wes- 
timenta VII, 55. 56. 57. 

^ Dorica VII, 121. Ionica ib. 
Columnae Atticae inscripta X, 

97.148. 
Olympiae inscripta verba X, 

' 146 
Columnis inscripta vetustato 

obscura. vid. Inscriptiones, 
Coma, ἃ κόμη οἱ a χαίτη form. 

Il, 94. 25. . 
addititia, aliena II, 80. 35. 

X, 170. - 
eam coloribus inficere Il, 
85. 

Comburere, incendere IX,155. 
qui id facit 156. 

Combustio IX, 156. 
Comicae personae IV, 143. 

usque 154. 

' Vestes IV, 118. usque 190. 
Comicus chorselV, 111. 112. 

vid. 106. 

Communicationis vocabula V, 
eb 0o ean 

Comuunio bonorum VI, 
134. ; 

Contr. 135. 136. 
Compellatio blanda et comis, 

salutatio, N. Subst. Verba 

V, 137. Adi. 188. Adv. 139. 
Gomtor et tonsor, N, et Verba 

VII, 165. 
Comtus et'ornatus muliebris, 

Verba (IL, 35) et Nom, V, 
95. 96. vid. Mulier. 

Computare, vid. Aritl:m. 
Con. ex σὺν Comp. VI, 167. 

158.159. . 
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Concio VIII, 116. vid, VIII, 
95. 96. 

Concionis lustratio VIII, 104. 
Conclavia I, 78. usque 81. 
Concordia Civium, Verba VIII, 

151. Nom. 152. 
Condemnandi et absolvendi V, 

. et N. VIII, 9. 15. usque 23. 
149. 150. 

Condimentorum genera VI, 
. 68. 66. 67. 68. 70. 71. 
Conducere coquosIX, 48. do- 

. mum I, 73. 
Conferre pecuniam VIII, 144. 
Conflictus belli. vid. Bellum. : 

Congregare VIIL, 207. 
Congregatio, vid. Turba. Ad 

unum omnes, Syn, IX, 144. 
Confluebant 145. 

Coniecturam facere, N. et V, 
IX, 161. 152. 

Coniugii respéctü mores mu- 
. lierum et virorum quales 

III, 46. 47. 48. | 
Coniugum parentes et fratres 

. ratione cognationis quomo- 
do appellentur IH, 31. 32. 

Consentio VI, 117. Dissentio 

VI, 118. vid. Bissent. 

Consilium, Concilium, Sena- 
tores convenerunt VIII, 

- 144. 145. 148. 
Consobrini III, 28. 
Consolari, N. et Verb. ITI, 100. 
Consolatoriae orationes et Car- 

mina III, 100. 
Contemptus, spretus, futilis 

homo V, 162. 163. 
Contentum esse V, 167. 
Contrahere corpus: extende- 

- re, pandiculari.V, 168. 
Contumeliosus, . iniurius VIII, 

15. Contumeliose 76; Con- 
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tumelia affecit aliquem 1η-- 
sultando, verberando, lan-- 
cinando 76. 77. Contumelia 

et verberibus allectus, et 
vulneratus 78. 79. Iniuria 

et Contumelia 79. 
Convitiari, maledicere, N.V. 

Adv. et.phrases VIII, 80. 
81. Conviciis oneratus 81. 

Conveniens, tempestivum, op- 
portunum, et Contra, N. V. 
et Adv. VI, 204. 205. 

Conviva et compotor commo- 
dus VI, 98. Contr. 99. 

Convivae VI, : 8. 12. | 
ubi discumbunt, lecti VI, 

9. corum partes, 9, 10. 
« 11. 

Convivium apparare VI, 8. 
Convivii locus, Epulae VI, 7. 

102. | 
ministri VI, 13. 
purgandus, verrendus VI, 

94. 
in Conviviis lucernae, lychni, 

et quae huc pertinent VI, 
203. 

Convivia publica, visceratio- 
nes VI, 8. 

in.. Conviviis,, unguentorum 
genera VI, 104. 105. Un- 
gere, unctio 105. Unguen- 
taria vasa 105. 106. 

Conviviales coronae, flores ex 
quibus  plectebantur VI, 
106. 107. . 
Quaestiones . s. 

VI, 107. 108. 
Convivialia Carmina s, cantus 

VI, 108. 
in Conviviis pervigilabant: no- 

cte tota qesw praemio NL 
108. 109. 

aenigmata . 

INDEX LATINUS. 

-Convivialis. ludus," Cottabus - 
VI, 109. 110. 111. — 

Convieth finis s, solutio, Verba 
VI, 112. 

VERTI alus V1, 11. 18. 99. 

splendidus, lautus: VI, 27. 
minime talis VI, 27. 

Coquus VI, 13. VII, 26. 
Coquorum instrumenta et vas- 

cula VI, 88.89.90. X, 95. 
usque 111. actiones VI, 91: 
VIII, 76: 

d Coquendi et condiendi ra- 
tione Scriptores VI, 71. 

Coquos conducere IX, 48. 
Cor, a χαῤδία form, 1i, 216. 

217; 218. ὅδ. 
Cor bes, cophini calathi X51. 

158. 165. 169. 175. 176. 
178. 179. Plectere sive te- 
xere corbes, item ἃ πλέκω 
form. VII, 172. usque 181. 
vid. Crates. 

Coriarii VII, 80. usque 84. 

208. 
: Corinthiaca fictilia X, 182. 

Corinthiacus stater IX, 21. 
Corona, sertum VI, 106. 107. 

VII, 199. 200. 
Córfus, a σῶμα form.If, 235. 

contrahere , extendere V, 
168. : 

Corporis exercitia VIT, 17. 

Corradere f. ΠῚ, 116. d 
sarmenta VII, 141. 142. 

Corruptus pecunia, vid. Ora- 
tor. 

Costae II, 165: 181. 182. 
Cranai tempora VHI, 109. 
Cranium hinc form. lI, 42. 

Cras L, 66. - : 

Crates vimineae X, 179. 188. 

184. vid. Corbektà 



INDEX LATINUS. 

Cretensium servi III, 83. 
Cribrum X, 114. 
Criminationes, vid, Áccusatio- 

nes. 

Croesei IX, 84. 
Crumena, sacculi X; 152. 151. 

161. 172. 
Crura, qui distortis est cruri- 

bus II, 192. 193. 
a ox£logform., II, 193. 194. 

Cubiculi instrumenta X, 32. 

usque 34. 4T. usque 80. 
Cubitus, ab. ἀγκὼν form, II, 

139. 156. 
ab ὠλένη form. Il, 140. 
ἃ πῆχυς 11, 156. 
quae cubito fiunt mensurae 
^15 158. " 

de Culinaria re Scriptores VI, 
71. 

Culta terra VII, 147. 151. 
Cultri X, 104. 
Cumae; vid, Demodice. 
Cunctari, morari, differre IX, 

136. . 
: Cunctatio I, 43. IX, 137. 
Cunctator IX, 138. 

Cupio, voluntas V, 165. 
Curia X, 44. 45. 
Currus vehicula X, 592. 
Currus, eorum varietas X, 52. 

58. 
, Partes I, 142. 253. X, 

52. 58. VII, 115. 
116. X, 157. 

Fabricator VII, 115. 

et equi in bello L, 140. 
141. 

Cursus armatorum III, 151. 
certamina, eorum genéra 

. HI, 146. 147. 
Cursores stadiorum ΠῚ, 146. 
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illis apta epith. ΠῚ, 148. 
149. Verb. Adv. M omi 148. 

143. 149. Loca III, 147. 
Custodes Atticae Ephebi VIII, 

105. eorum sacramentum et 

aetas cum  inscribebantur 

catalogo 105. 106. : 
Custos fontium VIII, 112. 

113. - 
Cutis, a δέρμα form, eiusque 

primitivo II, 235. 
porci et aliorum VI, 53. 

vid. V, 16. Pelles. 

Cyathi I, 98. 
Cydimachus V, 65. - 
Cymbalum X, 471. 
Cynosura V, 81. 
Cypriorum Rex Euryptolemus 

I, 

Cyprus V, 67. 
' Cyrenaei IX, 61. 62. 
Cyrene IX, 60. 62. 
Cythnius VI, 63. 

D. 

Daemon seu spiritus fatidicus 
L, 15. 

Damnatus reus VIII, 22. 
Damnum, pernicies, pernici- 

ose, perniciosus, damno 
augere V, 135. 

Danais IV, 141. 
Danaus ΠΠ|, 60. 
Dardanorum moneta IX, 84. 

Dare, tribuere, solvere V. et 
Nom. V, 103. 
Didactrum N. et V. IV, 46. 

4T. 
Darius II, 15t. III, 87. 
Darici VII, 98. IX, 84. 
Dea Molitorum. et. Pistorum 

VII, 180. 
Phrygia IV, 74. 
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Debellare, vincere.IX, 141. 
Debitum ΠῚ, 141. 
Decipere fallere IV, 48. 42. 

IX, 133.134.135. Adver- 
biaid genus IV, 51. IX, 135. 

- 186. 
Deceptor, impostor IV, 49. 

IX, 135. 
Deceptio, fraus IV, &0. IX, 

132. 183. 
Decipula X, 155. 156. 
Decretum et saücitum est V, 

166. : 
Delere I, 44. 
Delphinium VIII, 119. 
Delphinius.Apollo VIII, 119. 

Delus ibique sacrificium VIII, 
7107. τ 
ad DelioslegationesIX, 61. 

Demarete coniux Gelonis IX, 
85... 

Demaretius numus IX, 85. 
a Demetrio dicta tribus VIII, 

110. 
Demetrius Poliorceta 1V, 89. 
Democratiae fautor et amator 

ΠῚ, 65. 67. Contr. 66. vid, 

Civis. 
Demodice | Cumaea | Midae 

Phrygis coniux, Ágamem- 
nonis Cumaeorum legis 
Filia, prima cudisse numos 
aquibusdam perhibetur IX, 

. 83. 
Dentium differentiae II, 91. 

92. 98. ab ὀδοὺς form. Il, 
96. 

Deorum nomina f, 5. Epith. 
23. 24. quorundam Hymni 
I, 38. Cultor sive pius I, 
20. Loca I, 10. 

ad Deos accedentium actiones 
et habitus I, 25. 26. 27. 

INDEX LATINUS, 

Deos precari, inani, 26. 
26. - 

Deos tres invocare jubetBalon. 
in iureiurando ὙΠ, 149. 

Desipere V, 121. vid. Stultus. 
Despondere HI, 84.85. 
Dextra manus Il, 158. 159. 

a δεξιὰ form. H, 159. 161. 
vid. Manus. .- 

Devovere, vid. Diris, 
Dii Olympii VI, 15. vid Ind. 

Gr, 

Diacyis tribus VIII, 109. - 
Diana IV, 103. 104. VL, 76. 

VIIT, 119. Epitheta V, 18. 
Dianae calceus VII, 93. . 

Munichiae templum VI, 75. 
Sacrificium VIH, 91. 

Diaphragma, a φράσσω form. 
1, 216. 

Dias "trii VIII, 109. 
Dicere; aAMyew form, Il, 118. 

usque 125. a λαλεῖν IIT, 125. 
ab &yogtve et eius 
tivo II, 126. 127. a δέω II, 
197. 198. 129. ab ἔπω II, 
128. 129. ἃ φημὶ H, 129. : 
diserte et contra vid. "ia 
tor. 

Didactrum VI, 186. accipere, 
Verba et Nor; IV, 42. 43. 

dare N. et Verba IX, 46. 
47. vid. Ludimagister. . 

Die crastino II, 66. certo et 
. Statuto I, 67. 

Diei partes 1, 68. 
Diem totum consumere in re 

aliqua I, 64. 
Dies festi vid. F. 
Dies, hinc deducta Ádiectiva, 

Subst. Verba, Adv. et peri- 
phrases I, 64. 65. 66. 67. 

Difficile N. Adv. Verba III, 
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INDEX LATINUS, 

1131. 132. 133. V, 105. 
106. . . 

Digitis quae fiunt mensurae 
II, 157. 158. 

Digitorum articuli JI, 144. 
extremitas, ab &xgov form. 

M, 161. 

Ornatus V, 100. 101. 
Digitus 1f, 145. a δάκτυλος 

form. Il, 155. 156. 
Dionysia VIII, 89. 
Dionysiacum theatrum VIII, 

133. 
Dionysius Syracusanorum IX, 

49. 
Dioscuri VII, 15. 
Dirarum s. malorum averrun- 

catores et auctores daemo- 
nes V, 131. 

Diris devovere V, 129. devo- 
tus V, 130. 

Discere, auscultare, Nom. IV, 
44. verba 45. pacta merce- 
de IV, 46. 47. vid. Ludi- 
magister, 

Discipuli IV, 44. Condiscipuli 
IV, 45. 

Disco qui certant III, 151. 

Discordia Civium. vid. Sedit. 
Dispergi VI, 194. 
Dissentire II, 229. VI, 18. 

Contr. VI, 117. 
Ditescere III, 110. - 
Diversorium I, 73. vid, Urbs, 
Dives III, 109. VI, 196. 
Dividere, discernere VII, 207. 

VIH, 136. vid. Arithmetica. 
Divisio bonorum VIII, 135. 

136. 

Divitiae III, 110. 111. VI, 196. 
IX, 87. vocum χρήματα, 
εἰ κέρματα ἀργύριον di 
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σίον usus apud Graecos. IX, 
87. usque 91. 

Docere. vid. Ludimagister, 
Dodona VI, 120. 
Dolere, dolores IV, 189. 

aliorum vicem V, 129. 

Doloris et luctus contestatio 
ob defunctos VIII, 65. 66.: 

Domestica supellex X, 192. 
Dominus s, Herus, Hera Ill, 

| T9. 74: 
Domorum genera I, 78. 79. 

80. 8t. 
Domum verrere, rigare, 1Π-- 

strumenta necessaria X, 28. 
29. 30. 

Domunculae ubi aves aluntur 
X, 159. 160. 

Domus, habitatio, conductio f, 
T9. 
partes 1, 76. VIL, 120. us- 

que 123. materia 124. 
Dores Italiae et Siciliae IX, 

79. 
Dorica columna VII, 121. 
Dorsi spina, Tergum II, 177. 

178. 180. 
ἃ νῶτον form. 1L, 179. 180. 
a δάχις form, II, 176. 

Dos, dotata, indotata IH, 35. 
86 

Drachma, vid. Graecum Ind. 
Dubium, dubitatio, dubitare 

V, 153. IX, 159. 
Duces bellici I, 127. 128. 129, 

VIII, 87. 91. 114. 
Dux. vid. Magistratus. 

viae III, 95. 

E. 

Ebrius, Sobrius, Ν, εἱ V. VI, 
126. 
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Edo ab ἔδω form, VI, 88. a 
βιβρώσκω 39. φάγω 89. 40. 
vid. Voro, 

Effusio. vid. Prodigus. 
Eiicere, expellere, vid. Pellere, 
Elephas in pectore ubera ha- 

bet II, 164. 
eius vox V, 88. 

Eleusis VI, 63. 
ibi Sacrificium VIII, 107. 

Emere, emptio, emptor III, 
126. 
Emax VII, 15. 

Emptio quae fit permutandis 
rebus IX, 73. 

Enalius in iuramento invoca— 
batur VIIL, 106. 

Enneacrunus fons III, 43. 
Ephetae, ad quos a Rege ap- 

pellare licebat VIII, 125. 

Epigonus IV, 59. 
Epistata claves fanorum habet 

VIII, 96. 
Equae quo pacto cogantur ad- 

mittere asellos, quos alias 
aspernantur I, 217. 

Equi L, 181. 182. lassati VII, 
186. 
hinnitus et spiritus I, 216. 

leus I, 188. 189. 190. 
194. 211. 216. 217. vi- 
tuperatio L 171. 197. 

198. 
Equini adspectus laus, et vi- - 

tuperatio I, 192. 
Equinorum pedum nomina I, 

193.. 
Equi ornamenta X, 54. vid. 

Frenum. 
Equiso I, 181. VII, 185. Eius 

officium I, 199. usque 183. 
208. instrumenta X, 55. 
56. vid. Frenum. 

INDEX LATINUS. 

Equitabilia loca, et non "allia 
L 186.187.220. . 

Equitandi peritia I, 204. us- 
que 208. »* 

Equitatio varia I, 914. 
Equites I, 209. 220. 
Equitis arma bellica, eteorum 

usus I, 219; 

instrumenta X 53. usque 

56. 
Equitum magistri I, 128. VIII, 

94. vid. 87. 
Equo insidere quomodo opor- 

teat I, 215. 
Equorum morbus, eiusque cu- 

ratio I, 209. 
fimus V, 91. 
pabula I, 188. 
pastores VII, 185. 
vox V, 87. 

Equum incitare I, 210. 214. 
Equus adsuefaciendus ut com- 

mode admittat sessorem I, 
213. 214. 

Equus generosus, et ad pom- 
pam destinatus, quomodo 
is tractari debeat I, 211. 
usque 220. 

Equus placere studens equae 
dominae I, 2911. 218. 

Erechthea tribus , VIII, 110. 
Erechthei tempora VIII, 109. 
Erichthoni tempora VIII, 

109. 
Erichthonius primus putatur 

. Athenis numos  cudisse 
IX, 83. 

Erigere Diis statuas L 11. 
Eruditió; eruditus IV, T. eru- 

dite 8. 
Evacuare IV, 178. 
Exactores, εὔϑυνοι Athenis 

VIII, 100. 



INDEX LATINUS. 

Excrementa animantium di- 
^ versorum V, 91. 
Excrementis recipiendis vasa 

. X, 44. 45. 
Excursiones I, 162. 
Execrari, detestari V, 129. 

execrabilis 130. 
Exercitus I, 175... 

Lustratio I, 176. 177. 
Exilium, fuga, a φυγὴ form. 

VIII, 70. 
Existimandi, Verba et N. V, 

. 126. 
Extemporaneus orator VII, 

142. 143. 
Exteri, alieni, VI, 189. 
 Extremus, ab ἄκρος form. II, 

161. 
Evanidus color I, 44. 
Eubois VIL, 100. 
Eubulus Atarnites IX, 93. 
Euippe IV, 141. 
Eunidarum genus VIII, 103. 

Eupatridae VIII, 110. 111. 
Europae canis V, 39. 
Euryphyeus, eius dentes II, 

.94. 
Euryptolemus, Mestoris filius 

CypriorumRex, eius den- 
tes IL, 95. 

Eurysaceum VII, 133. 

Ἑ, 

Faber lignarius VII, 111.112. 
115. Eius opera 112. 113. 
instrumenta 113. X, 146. 

447. actiones 114. 
Murarius VII, 118. actiones 

119. 120. 124. 125. ma- 
teria 194. instrum, 125. 
X, 147.148. . 

à BN HEIC vid. Ferrum. vid. 
Aedificatores. 

Fabri armorum I. 149, 
Fabricare statuas 1, 13. 
Fabricator currus VII, 115. 

Lecti VII, 122. 
Machinarum | Comicarum 

VII, 189. 
Facile III, 133. V, 106. 107. 
Eacio: opus ipsum V, 156. 
Fallere IV, 48. 49. Fallacia 

50. fallaciter 51. vid. Fraus. 
Fames, esurire V, 31. 
Familiaris IIT, 61. 
Farina, ab ἄλφιτα form. V, 

87. 
Fatidicus spiritus L:45. 
Fauces ἃ βρόγχος form. 204. 

usque 207. 
Febres IV, 86. 87. 
Felicitas: eique invidere et 

gratulari Ill, 102. 
Fel a χολὴ form. Il, 213. 214. 
Femur a μηρὸς form. II, 187. 
Ferarumi vestigia, Syn. et ab 

. ἴχνος form, V, 11.12. late- 
brae s. loca 14. 15. pulli 
15. 16. pelles 16. 

Fercula VÍ, 79. usque 82. 
Fero, tollo IX, 159. a φέρω 

form. III, 94. 
Ferrum. vid, Fodina. a σίδη- 

ρος form. ὙΠ, 105. 106. 
Faber ferrarius HI, 105. 
instrumenta 106. X, 147. 
actiones: quae fabricat 107. 
quae in officina suspendit 
108. ferrum venale VII, 
196. ferri fodinae VII, 99. 

Fertilitas I, 651. 
Festa, fonti dies I, 33. 36. 37. 

vid. VIII, 89. 
celebrare invitando sese 1, 

34. ; 
Scira VII, 174. 
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Vulcani VIL, 105. 
Fictilia X, 122. 182. vid. Ar- 

tifices. 
Attica X, 182. 
Corinthiaca X, 182. 

venduntur VII, 197. 
Ficus I, 242. 

qui eas custodiunt et curant, 
eorum actiones VII, 143. 

144. 
venales VII, 198. 

Figulus, figulina terra X, 185. 
Fila ducere, nere. Texere, 

instrumenta, N. et Verba 
VII, 29. 36. 72. 78. 

Filia HI, 19. 20. 
Filiam collocare, nuptum da- 

re, V. et N. III, 35. 
Filius III, 19. 20. illegiti- 
mus, legitimus HII, 21. 
a παῖς et τέκνον form, 14. 

15. 
Fimus, eius egestio VII, 134. 

animantium quorundam V, 
92. 

Firmum, stabile VI, 116. 
Fistula. vid. Musica. 
Flabellum X, 94. 
Flere, lamentari, V. et N. III, 

99. VI, 201. 202. a κλαῦσαι 
- form. II, 64. 
Florens,  germinans arbor; 

Contr. I, 230. 231. 

Flores I, 229. 

ex quibus plectebantur co- 
ronae VI, 106. 107. 

Fluvii, torrentes, rivi III, 
103. IX, 49. 

Fodinae metalli, Fodere, Fos- 

sores metalli, quique id 
igni purgant ΠῚ, 87. VII, 
97. 98. 99. 100. 

Foedera, pacta, contractus, 

INDEX LATINUS, 

ἃ συγγραφὴ et. συμβόλαιον 
form. VIII, 140. vid. Ora- 
tor. . 

Foeneratores;  obaerati, V, 
et N. III, 84. 86. — 

humanus in utero Il, 
223. 

Folia I, 237. 
Fons Callicrhbó IH, 48. En- 

neacrunus III, 43. 
Fontes, scaturigmes, putei L 

237. IX, 49. X, 81. in- 
strumenta quibus — 
ritur X, 81. 

Fontium Custos VIH, 112. 
118. 

Formosus ΠῚ, 71. 
decor Ill, 72. 

Foro et templis interdiceba— 
tur parricidis VIII, 66. 

Fortem esse Ill, 35. V, 125. 
Fortis intrepidus, magnani- 

ΑΗ 

mus ΠῚ, 134. V, 124. 
125. 

Fortiter ΠΗ,. 136. V, 123. 
Fortitudo V, 195. : 

Forum VII, 11. Coquinum 
IX, 48. ubi vascula vena- 
lia X, 18. 19. 

ad Forum abire Atticae for— 
mulae IX, 47. 

Fossam agere I, 161. 
Fossor, eiusque instrumenta 

VII, 148. vid. Fodina. 
Fratres respectu geniturae III, 

22..usque 26. 
et parentes coniugum Il, 

81. 32. 
Fraudulenter V, 120. IX, 

. 185. 1936. vid. Fallere, 

Decipere. 
Fraudulentus IV, 49. V, 119. 

IX, 185. 



INDEX LATINUS. 

Fraus IV, 48. 40. V, 119. 
IX, 132. 133. 

Frena, et alia equi indumen- 
ta cum. instrumentis I, 

..147. 184. 185. 216. X, 
54. 55. 56. 

Frigus, calor, ventus, pluvia, 
V. et N. V, 110. 111. 

Frons, a μέτωπον form. III, 
. 48. 46. 
Fructiferarum arborum gene- 

ra I, 232. 233. 

Fructus arborei I, 237. VI, 
44. 45. 46. 47. 

- olivae decutere VII, 146. 
percipere VII, 149. 150. 
152. 

Fruges, earum incrementa I, 
61. 

Fruges interierunt I, 53. 
Frugifera et sterilis terra I, 

227. 
Frugum et olerum genera, 

perceptio I, 225. 226. 
Frumentarii negotiatores VII, 

18. 19. VIII, 14. 
Frumentum a σῖτος form, VI, 

bicis pingere V, 

Fulguravit horrendumI, 117. 
Fullo, abluendi, purgandi 

Ν, et Verba γῇ, 37. usque 
41. 
eius instrumenta VII, 37. 

usque 41. X, 135. mer- 
ces VII, 38. 

Fundere plumbum VII, 108. 
Funebres ritus VIIT, 65. 146. 
Funes X, 173. 183. 
Fureri IX , 155. 
Furnus X, 110. 
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Furor, instinctus divinus [, 
16. 

Furore poitico correptus IV, 
52. 

Furti crimen VIII, 38. 34. 
Futilis et nihili homo V, 162. 

. 163. j 

G. 

Galea, vid. Artifices, 
Gargettius canis V, 46. 
Gaudere et ridere aliorum 

malis HI, 101. V, 128. 
VI, 156. 

Gaudium, N. V. et Adv. Part. 
III, 97. 98. 

Gelon, eius bellum adversus 
Afros IX , 85. 

Gemmae VII, 100. 
Genae, malae II, 87. 
Genu et quae circaillud. item 

a yovv form. II, 188. 189. 

Geometria, hinc form. IV, 
160. 166. Syn. 160. figu- 
rarum et magnitudinis de- 
terminationem significantia 
vocabula 160. 101. 

Geryonis canis V, 46. . 
Gingras alias Adonis IV , 76. 
Gladius, vid. Artifices, 
Gloria, celebritas V, 158. 

Contra 160. vid, Celebri- 
tas. 

Gloriari IX , 145. Gloriatio 
146. Gloriosus -iactator, 

146. 147. superbe 147. 
Gossipium VII, 75. 
Gramen VII, 142. 
Gratiam. referre V, 140. 142. 

vid. Beneficia, Ingratus 141. 
Gratulari III, 102. V, 129. 
Grave, intolerabile III ,: 180. 
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. 181. Verba et Nom. Gra- 
vitatis VI, 172. 

Gravida II, 7. 

Greges, quaeve huc pertiont 
I, 249. 

Gustare a γεύεσϑαι form. II, 
110. 

Guttur, eius partes II, 134. 
Guttus, pelvis, labrum X, 

Gymnasii » 7,8; palaesirae i in- 
strumenta X, 69. 64. 

Gymnicorum certaminum vic- 
— tor III, 158. 
Gynaecej mundus X, 125. 

126. 127. 
^H. 

Habitatio I, 73. 
Habitus, ornatus, vestitus: 

militaris, theatricus, iu- 
mentorum, ἃ gxev) form. 

— X, 14. 15. 16. eorum qui 
in templum eunt I, 25. 26. 
27. 

Haereditas controversa VIII, 
32. 33. 62. 

Haeres ex asse filia; Contr. 
III, 33. 85. 

Hami, retia X, 189, 188. 
Harioli VII, 188. 189. 
Harmonia, vid. Musica. 
Hasta VII, 156. vid, Artifi- 

ces. 
Haurire aquam, instrumenta 

X, 81. 
Hecubae sepulchrum Υ,. 45. 
Hegemone in iuramento invo- 

cibetqi VIII, 106. 
Helenophoria X, 191. 
Heliaea VIII, 123. 

Helice V, 81. 
Hepar II, 213. 

INDEX LATINUS, 

Hephaestias tribus VIII, 109. 
Heraclidarum sacrificium VIII, 
-nd925« ; 
Hercules IV , 100.-.eius. den- 

tes II, 95. Canis I, 47. 
Cervus Vv, 7G c. 
Melon cur cognominetur I; 

80. * 
. occidit Lityersam IV, 54. 

Geryonis canem Y, 46. 
Herodorus tubicen qualis fu- 

erit IV, 89. 90. 
Heroés VI, 15. 
Heros ó ἐπὶ βλαύτῃ VII, 87. 
Herus, dominus III, 73. 

. Hera ΤΙ, 72. 73.. 14. 

Hesiodi canes V, 42. . 
Hinnulus quoiede sapin 

V, 78. 
Hippsieonp canis V, 46. 47. 
Hippocentaurus canis nomen 

V,47T. — 
Hippothoontia tribus VIII, 

110. 
Historiae I, 30. IV, 87. 88. 

89. 90. VIII, 118. 
Histrio. sive actor theatricus 

IV, 113. 114. vid, Per- 
sonae. 

Homerus, i in moneta αν 
ΙΧ, 84. ; 

Hominis generationem signi 
ficantia, V. et N, II, 6. 

7, 19. III, 49. VI, 208. 
Vox V, 90.. 

Hominum aetates II, 4, 

Homo, ab ἄνϑρωπος form. II, 
5 ' 

nihili, futilis V, 118. 119. 
130. 

Horae I, 71. 72. —-€— 
um IX, 46, 



INDEX LATINUS. 

Horti I, 298. 229. a χῆποι 
form, IX, 13. 

Hortulani VIL, 140. instru- 
menta 142. 143. 

. Hospes, paterfamilias quique 
excipit I, 74. 75. III, 59. 
60. VII, 16. 

peregrinus III, 58. 59. VII, 
|. 16. 
Hospitium I, 73. III, 59. IX, 50 

Hostium laus I, 151. 
Humana vox, N. et Verba V, 

9. 
Humani corporis partes II, 

22. 201. usque 225. 
Humanitas V, 138. 139. 

Contr. V, 188. 139. 
Humeri ab ὦμος form. IT, 137. 
Hyems I, 60. 61. 62. 
Hymettus VI, 67. 

. Hymni Diis quibusdam pecu- 
liares I, 88. 

I. 

Iacio a βάλλω form. VI, 176. 
Iactantia. vid. Gloriari, 
lactatio navis, N. et Verba 

P. 1,114. 

Iaculari I, 175. 
- lanitoris offiicium X, 98. 

" Ianua I, 76. VII, 121. X, 
. 94. 25. eius partes I, 76. 

VIL, 122. IX, 35. 

. Ianuam occludere X, 25. 26. 
᾿ς recludere X, 26. 97, Cla- 

ves, serae X, 29. 93. 
- Jasiorum moneta IX , 84. 

lason Thessalus, eius inven- 
tum I, 134. 

. karít canis V, 49, 
idola I, 7. 

Pollux Fol. HT. 
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Ignis ἃ puero fertur in sacris 
VIII, 116. 

Imber defluit, N. et Verba I, 
116. 

Impedimenta, obstacula Noin 
et Verba V, 184. 

Imperatoris laus I, 178. vi- 
tup. I, 179. 

Impérium, ab ἀρχὴ form, N, 
et Verba VIII, 82. 83. 84. 

Impius atheus [, 21. Verba 
et Adv. I, 22. 

Implere IV, 178. 
Impostura. vid. Fraus. 
Impuri, scelesti I, 33. 
Incendere, vid. Comburere. 
Incessus quorundam animan- 

tium V, 94. 
Inconstans. vid. Levis. 
Increpare. vid. Castigare. 
Inculpabilis III, 139. VIII, 

68. ; 
Incultus locus I, 946. 

' Indicum linum VII, 78. 
Induciae I, 153. 154. 
Indus IV, 149, 
Industrius III, 122. 
Infamiae nota, vid. Poenarum 

genera. 
Infans HI, 8. 
Infantem nutrire III, 50. 
Inferiae III, 102. 
Infortunium, N. et Verba IIT, 

101. 
Inglorius V, 159. 162. 163. 
Ingrati animi homo V, 141. 
Inimicitia, odium, N. V. et 

Adv. III, 63. 64. V, 114. 
115. 116. 

Initiorum sacra, s. Mysteria 
L 35. 86. N. et Verba. 

Inimurius. vid. Contumeliosus, 
vid. Iustus. - ; 
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Inquisitores. VIHIL, 115. 

qusanire IT, 21. 42. 
Iosatiabilis. Satiari VI, 41. 

49. 43. 44. 
Inscitia, ruditas IV, 9. Adi. 

et Adv, 
Inscriptio et professio nominis 

II, 52. 53. VIII, 104. 
107. 

Inscriptiones antiquae, ob- 
 scuraeet illegibiles V, 150. 

qui inscribit V, 149. vid. 
Columnae. 

Insidiatoris descriptio II, 135. 
Instinctus I, 16. 
Instrumenta, 

Arma. 
Aleatoris IX, 96, 97. X, 

150. 
Aucupis X, 171. 
Aurigae X, 53. 

 Baiuli X, 17. 
in Balneo X, 68. vid. 181. 
Coqui VI, 88. 91. X, 95. 

usque 111. 
in Cubiculo X, 47. usque 

50. 
Equisonis I, 147. 184. 

185. 216. X, 55. 56. 
Equitis X, 53. 54. 55. 56. 
Fabii ferrarii VIL, 106. X, 

147. 
Lignarü VII, 

146. 147. 
Murarii VH, 118. 128. 

: X, 147. 148. 
Foribus occludendis X, 22. 

usque 27. 
- Fossoris VII, 148. vid. X, 

149. 
Fullonis VII, 37. usque 41. 

. X, 138. vid. Lotricis. 
Hauriendae aquae X, 81. 

113. X, 

vid. Vasa et 

INDEX LATINUS. 

Hortulani VII, 1492. 143. 
in iudicio VIII, 16.17. 19. X, 

61. 
Lanionis VII, 25. 
Lapicidae VII, 118. 125. 

X, 147. 148. 
Lotricis X, 135. 
Luctatorum X, 62. 
Medici IV, 181. 182. 

X, 149. 

Metalli fossorum X, 149. 
Militis X, 142. usque 146. 
Musica IV, 58. seqq. eorum 

artifices VII, 153. 154. 
Nautica X, 133. 134. 148. 
Netricis VII, 29. usque 

86. 

Oleo exprimendo VII, 150. 
Pictoris VII, 128. X, 163. 
Piscatorum I, 96. 97. 

Pistorum VII, 22. 74. X, 
112. usque 114. - 

Rusticorumn I, 245. 251. 
X, 128. uscue 131. 

in Sacrificiis I, 38. X, 65. 
66. 

Sandapilarum Fabri X, 

150. 
Scholastica IV, 18. 19. 
Scriptoria X, 57. 58. 59. 

Sutoris VII, 83. X, 141. 
Textoris VII, 29. usque 

86. X, 125. 

Tousoris If, 32. X, 140. 
Venatoris V, 19. usque 

86. . 
Verrendi, rigandi X, 28. 

29. 
Insulae leporibus carentes V, 

75. 
Interficere TX, 153. 
Interitus. vid, Ortus. 

183. 



INDEX LATINUS. 

Interpres,  Intérpretatio V, 
1 

Interpretes prodigiorum VIII, 
125 

 Intestina If, 181. 208. 209, 
210. ab ἔντερον form. II, 
911. 2129. a κῶλὸν form. 
II, 209. 

Invidere IIT, 102. 
. Iocosus. vid. Urbanus. 
Iollas IV , 555. 
Ionica columna VII, 191. 
Ionum vestis VII, 71. 
Iovis [effigies in nummo IX, 

63. 
Epitheta I, 24. 

Iracundus VI, 124. 125. vid. 
Orator. 

lrridere, 'N. et Verba VIII, 
78. IX, 148. 149. vid. 
V1, 123. 

lrruere, invadere IX, 158. 
159. 

Italiae et Siciliae Dores IX, 
[Ter 
Ithaca caret leporibus V, 75. 
ludex VIIT, .8. ius dicere: 

absolvere, damnare etmul- 
tare 9. 15. 18. 19. 21. 

99. 93. vid. Absolvere. 
Iudices VIII, 87. eorum ae- 

tas, status VIIT, 1229. 
juramentum VIII, 194. 

merces VIII, 20. 37. 88. 

89. 113. 
— Iudiciis destinata loca trede- 

ein Athenis recensentur et 

describuntur VIII, 117. 
|. usque 133. 

Iudicis laus VIII, 10. inde 
form. 11. 
Vituperatio VIIT, 12. inde 

form. 13. 14. 
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Iugam X, 177. 
fiodiiiorim pabulum X, 166 
Iupiter cane donatus V, $39. 

&oxioc VIII, 85 
Olympius,  Servator VI, 

15. 
in Sacramento nominabatür 

VHI, 106. 
TJurdiientulà I, 39. Ν᾿ V. et 

Adv. vid. seqq. 
Ius a δίκη form. VIII, 6. T. 

28. 24. 25. ᾿ 
Iuscula, pultes VI, $6. us- 

que 62. 

ἕω iurandum I, 39. VIII, 85. 

56. 86. 106. 124. 149. 
Iustus, N. V. et Adv. VIII. 

7. Iniustus VIII, 7. vid, 
10. usque 14. 

Iuvencula II, 18. Personae 
Comicae IV, 120. Tragi- 
cae IV; 138. 139. 140. 
141. 

Iuvenis II, 10. 11. 

L. 

Labia a χεῖλος form, IT, 40. 
89. 

Laboriosus, N. et Verba III, 
120. - 

Lac E, 250. 251. HI, 50. 

Lacaena gemma VH , 100 
Lacedaemoniorum ὀψιγαμίου 

δίκη VIIL, 40. 
pecunia ὙΠ, 

19. 
Servi HI, 83. 

Laconici calcei VH, 88. 

Lacrymae, a δάκρυον formi, IT, 
63. 64. 

Lacrymari a χλαῦσαι form. II. 
64. vid. Flere. 

Lactare infantem ΠΠ, 50. 

Hh2 

105. IX, 
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Lana venalis. 
28. seqq. 

Aegyptiorum ab arboribus 
VIL, 75. 

Lanio, eius actiones, in- 
sirumenta VII, 25. . 

Lanx, libra X, 126. 
Lapicida VII, 118. Eius 

instrumenta VII, 118. X, 
147. 148. 

Largitiones VI, 186. 
Larvae IV, 4141. 

167. 
Latera a πλευρὸν form. II, 

167. 

Lateres X, 182. 185. 
'Lavare a λοῦσϑαι form. VIT, 

166. seqq. 
Laus, V. 

117. 119. 

Contr. seqq. vid, Orator. 
Arboris I, 940. 
Compotoris, supra. 
Convivatoris. supra. 
Ducis bellici I, 178. 
Equi I; 188. 189. 190. 

194. 211. 216. 217. 

Equini adspectus I, 192. 

Hostium I, 151. 
Loci subdialis I, 239. 

Militis I, 155. 180. - 
Oratoris s. Viri Civilis IV, 

34. 

Portus I, 100. 
Prati I, 240. 
Regis I, 40. 
Tibicinis IV, 69. 71. 72. 

Lebetes, ahenea X, 66. 
Lectus X, 32. 383. 123. 

partes X, 84, usque 37. 
siragula X, 88. usque 
49. 123. 

Lanificium VII, . 

142. X, 

et Adverbia V, 

INDEX LATINUS. 

convivantium VI, 9. par- 
tes VI, 9. 10. 11. 

a κλίνη fütm, VII, 159. 
Legati, Praecones VIII, 103. 

157, 4398 ΤἹ 1 
a πρέσβεις form, N. et Ver- 

ba VIIl, 137. 
a κήρυξ form. et alia Nun- 

ciandi Verba VIII, 138. 
189. 

eorum Actiones VIII, 138. 
.. 189. 

Ornatus VIII, 189. 

Praemia, honores VIII, 
40. 

Legationes. vid. Orator. ad 
Delios IX, 61. 

Legum custodes VIII, 112. 
Officium, ornatus VIII, 

94. 
Latores sex Athenis eorum 
officia VIII, 85. usque 
88. 

Legum tabulae VIIT, 128. 
veterum abrogatores VIII, 

101. 
Legno VI, 60. 61. 69. 
70. 

Toce VIII, 81. 
Lenones: meretrices VII, 201. 

202. 203. 
Leonum species et robur V, 

83. captura V, 84. vox 

V, 86. 
Locus tribus VIII, 110. 
Lepores Carpathiorum V, 78. 
Leporis forma et natura V, 
.67. 68. 69. 70. 
locus capturae V, 71. vid. 

V, 66. 
vestigia odorata V, 66. 67. 

Lesbium VII, 122. 

Lethargus canis V, 46. 



INDEX LATINUS, 

| Leve et tolerabile cun Ády. 
III, 131. 

Levis, varius, ventosus, mu- 
]  tabilis homo VI, 121. 

Verba et Nom. Levitatis et 
gravitatis IV, 172. 

Libare, propinare, V. et N,- 
VI, 80. 

Liber, a βίβλος form. VII, 
210. 211. 

Liberalis, Nom. Verba et Adv. 

remp. Ν, et Verba III, 67. 
Liberi III, 12. liberos pro- 

creare HI, 13. 
a παῖς et τέκνον form. III, 

14. 15. 
Libitinarii VII, 195. 
Libra IV, 171. seqq. X, 

108. 126. . 
Liburniea vestis VII, 60. 
Libyes bello infestantur a Ge- 

.—5 ]one X, 85. 

Scenetae, eorum tibia IV, 74. 
Libyssa gemma VII, 100. 
Lictores VIIT, 131. 132. 

- Ligacula X, 183. 
Ligna. sarmenta, lignatores 

VH, 109. 
. Linguae structura, usus et 
. vicinae partes II, 104. 

usque 107. a γλῶσσα form. 
II, 108. 109. varii huius 
vocis significatus II, 109. 
110. - 

. Lineae vestes. Lini et Canna- 
bis tractatio VII, 71. usque 
74. 

Linum Indicum VII, 73. 
Lipara VI, 63. 
Litora IX, 84. 

Lityersas Phryx agriculturáe 
inventor IV , 54. 
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Loca sacra I, 6. 8. 9. 10. 
.equitabilia et contr. I, 186. 

187. 220. 
s, Lustra leporis V, 66. 
Ludorum HI, 142. 

Maritima I, 99. IX, 17. 
18. 28. 

Loci subdialis laus I, 239. 
Loculi fabricator X, 150. 
Locus habitationis I, 73. 74. 

Incultus I, 246. 
Salubris V, 108. 199. 

Contr. V, 109. 110. 111. 
Venalium rerum lll, 126. 

X, 18. 
Convivii VI, 7. 94. 102. 

Longimanus quis fuerit cogno- 
minatus IL, 151. 

Loquax, nugator, loquaci- 
tas VI, 119. 120. vid. 

Orator. 
Lotio manuum VI, 92. 93. 
Lotricis instrumenta X, 135. 

vid, Fullo. 
Lotus, qui se purgavit a sor- 

dibus et scelere I, 25. 
Lucernae, lychni, candelae 

et quae huc pertinent VI, . 
108. X, 115. usque 119. 

Lucrum, utilitas, N. et Ver- 
ba V , 135. 136. 

Lucta, Luctatores, Verba et 
Adv.. HI, 149. 

Luctatores monetae insculpti 

IX, 84. 
eorum instrumenta X, 62. 

Luctus. vid. Tristitia. 
. Luctus et doloris constantia 

ob defunctos VIIL, 65. 66. 
Lucubrare I, 71. 
Ludimagister Synon. IV, 18," 

41. 42. 43. Ludimagistri 
s. Sophistae vituperatio IV, 
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48. 49. 50. 51. 

-Mbi is docet s. Schola IV, 
18. 19. 41. IX, 41. 42. 
Scholastica instrumenta IV, 
18. 19. Eius acliones, per 
Nom. Verba et Adv. IV, 
18. 19. 42. 43. Docens 
pro. mercede IV, . 49. 48, 
47. vid. VI, 186. 

Ludi s, Certamina, eorum 
Curatores: horumque ad—- 
miuistratio III, 140. vid. 

184. 155. VIIL, 87. 93. 
.Seenici; Gymnici IlI, 142. 
Loca 142. 154. Praemia 
143. 145. 152. Certato- 
xes s, Athletae 143. 144. 
146. 151.  Victores. vid. 
suo loco. | Praemiorum 
.distributores 145. 153. 

Ludi pueriles varii IX ,. 101. 
usque 128. 

Ludus Olympicus Mulorum 
VII, 186. 

Luere poenam VIII, 147. 
Lumbi II, 178. 179. 185. 
Lunae figurae, ortus et occa- 

sus IV, 157. 
Luporum yox V, 86. 
Lustratio et expiatio concio— 

nis VIIL, 104. vid. Aqua. 
Luxus. vid, Voluptas. 
Lybica hasta VII, 166. 
Lycas canis. V, 47; 
Lycus primus fertur. cudisse 
nummos IX, 83. 

Lydi primi. dicuntur. cudisse. 
monetam IX, 83. 

ex. Lydia. unguentum VI, 

104. 
Lydius caleeus.VII. 93. 

Lapis VII, 102: 
Lydorum vestis VII, 59. 

INDEX LATINUS. 

Locus. 
Macedonum pileus X, 162. 
Macellum VII, 25. IX, 48. 
Machinae bellicae I, 139. 

140. 
tractoriae X, 148. 

Magister athletarum et quae. 
huc pertinent III, 154. 155. 

Magistratus: imperium ab.&g- 
jov form. VIII, 82. 88. 
.Syn 84. 

Magistratus novem Athenis, 

singulorum officia VIIL, 85. 
usque. 91. 

Magistri equitum I, 198. 
VIIE, 94. , 

Magnes canis V, 46. 47. 
Magnetes qui ad: Maeandrum 

sbnt X. 4T. 
Magnetum Canes V, 47. 

Magnificus III, "18. vid Libe. i 
ralis, 

Magnum III, 88. a. ply form. 
VI, 3 

Maiores; Posteri III, 16. us- 
que 21. 

Maledicere, N. V. Adv. et. 
Locutiones VIII, 80. 81. 

Maleficorum verbera. X, 177, 
187. 

Malorum averruncatores. et 
auctores daemones V, 131. 

Malus, azexóg form. VI, 169. 
Mammae lI, 168. 164. 
Mane 1, 68. 71. 
Maneros Aegyptius IV, 54.. 

Manifestum δὲ pervulgatum 
VI, 206. manifestare 207. 
manifeste 207.. 208, mani—- 
festatio 208. Contr. S ar 

Mantilia VI, 99; 93. VII, 74. 
Mantinea. VL, 63. 
Manumissio HI, 83. 



INDÉX LATINUS, 

Manu prehendere, a δράττεσ- 
| $e form, IT, 147. 

a λαμβάνειν form. II, 155. 
ERIS ab ἄπτεσϑαι form. 

; 155. 
Ps " dextera fs 
158. 159. 
a δεξιὰ form. IT, 159. 161. 
a σχαιὰ et ἀριστερὰ form. 

II, 160. 161. : 
Manus partes II, 143. ἃ χεὶρ 

form. N. et Verba itemque 
phrases 1i, 148. usque 
154. 

Manuum lotio in Convivio VI, 
99. 03. 

Manu quae fiunt mensurae II, 
158. 

Mariandynorum servi HT, 83. 
Maris tempestas I, 103. 109. 

113. 
tranquillitas I, 108. 

Maritima loca I, 99. IX, 
18. 28. 

Mars in iuramento nominaba- 

sinistra II, 

17. 

tur VIII, 105. 

Marsupia, perae X, 172. 

179. 
Martis sacrificium VIII, 91. 

' Masaliotarum vestis VII, 60. 
Mater HI, 10. a ucro form. 

Hf, 11. 

Noverca ΠῚ, 96. 

Matrimonium IV, 34. 
Matula X, 44. 45. 
Maxilla superior soli animan- 

—. — tium Crocodilo mobilis, 

Mechanici opifices b ΟΣ VIE 
6. 7. ars, ipsa I, 50. VII, 

6. 7. opera 1, 50. VIE, 
6:7. 

Medicamina venenata; saluta- 
ria s. antidota V, 132. 
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Medicina, Medicus, Verba et 
Nom. sanandi, ab ἰᾶσθαι 
form. et ἀκέσασϑαι aliisque 

. IV, 177. medicamenta ad- 
hibere, parare; Secare, 

evacuare, implere, radére, 
fóvere: venas, carnem, os- 
sa. et. vulnera IV, 178. 
179. Medici instrumenta 

IV, 181. 182. 183. X, 
149. 

Medorum vestis VIE, 61. 
Medulla quid sit II, 234. 
Megaloclis F. Aglais IV, 89. 
Megalus Siciliota VI, 104. 
Melanchlaeni Scythae IV, 76. 
Mellifiium VII, 147. 148. 

vid. Apes. 
Mcelus VI, 63. 
Memnonis corpus rapiens Au- 

rora IV, 130. 
Miéndicáto; , niedicus IIT, 111. 

vid. Pauper. 

Menelai canes V, 40. 

Mensa, vocis Homonym. et 
Synon. VÍ, 83. 84. Quae 

mensis imponuntur vascula 
VI, 84. 85. X, 82. usque 
87. vid. Coquus. in qua 
pocula reponuntur X, 68. 
Mensae fabricator, vid. Fa- 
ber lignarius. 

Mensis partes I, 59. 
Menstruus I, 59. 
Mensura, metiri, ἃ μέτρον 

form..IV, 166. 467. 
Mensurae I, 246. X, 

114. 164. 165. 184. 

Liquidorum et aridorum. 

113. 

vid. anteced. iiem IV, 

168. 169. Longitudinis 
IV, 170. 
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Mensurae quae. fiunt digitis 
II, 158. 
manu II, 157. 
brachio 1, 158. 

Mensura Orchomeniorum X, 
165. 

Mensura plena,  accuratior, 
semiplena IV, 170. V, 188. 

Mercatores I, 50. IX, 34. 

Mercaturae praesides Dii VII, 
15. 

Mercede pacta discere IV, 
46. 47. docere IV, 42, us- 
que 47. 

Mercenarii VII, 131. 182. 
qui eos conducunt, operis- 
que inspectores VII, 182. 
183. 200. 

Mercenarius, verba id genus 
II, 111. 

Merces cuiuslibet VI, 186. 
Athletae VI, 186. VII, 67. 
Baiulorum VI, 186. VII, 

188. VIII, 159. 
DBenefactoris VI, 186. 
Fullonis VII, 88 
Indicis VI, 186. 
Inhabitationis I, 75. 
Iudicis VIII, 20. 87. 88. 

39. 113. 

Ludimagisti VI, 186. vid, 
suo loco. 

Medici VI, 186. 
Militis VI, 186. 
Nuncii VI, 186. 
Nutritoris VI, 187. 
Opificis VI, 186. 

Mercurii et Pandrosi Filius 
Ceryx VIII, 108. 

Mercurius VII, 15. inter po- 
cula VI, 100. i 
in Cicer VIII, 72. 

INDEX LATINUS. 

Meretrices: lenones VII, 101. 
102. 103. 

Meridie I, 68. 
Messis I, 61. 

Mestoris. fil, Euryptolemus II, 
δ. 9 

Metalli fodinae III, 87. VII, 
. 97. usque 100. 

Metalli fossorum instrumenta 
X, 149. 

Metallorum genera III, 87. 
vid. VII, 97. 

Midas IV, 54. 55. 
VII, 204. 
eius.coniux Demodice IX, 

83. 
Miletus VI, 67. 
Milites T, 1296. Probati, non 

tales I, 176. 177. 
Militis laus et vituperatio I, 

155. 180. vid. 176. 177. 
Militum arma X, 142. usque 
146. 
Vestitus X, 14. [15. 16. 

. - vid. VII, 85. 
Mille ducenti viri Athenis VIII, 

100. 
Mina IX, 56. usque 59. 
Minari, terrefacere IX, 155. 
Minerva ἀμήτωρ ΠῚ, 25. 

in nummo IX, 75. 
eius peplus VII, 50. san- 

dalium VIT, 92. 
Ministri publici qui turbam 

compescebant in concione 
VIII, 131. 139. 

Minois canis V, 39. 
Mintha pellex Plutonis VI, 

68. 
Misceo, a χεράννυμν form. 

VI, 93. 94. 
Mithaci Nymphae IV, 142. 
Mitylenaei IX, 93. 

in alea 



INDEX LATINUS. 

Mitylenaeorum moneta IX, 84. 
Modulationes. vid. Musica. 
Moenia urbis IX, 35. 36. 
Mola et quae huc pertinent 

VII, 19. 20. 180. X, 113. 
Molere VII, 180. 
Molestus V, 164. 
Molitorum s. Pistorum Dea 

» '"wE,'180. . 
. Moneta IX, 51. seqq. Byzan- 

" tinorum VII, 105. IX, 
78. vid. Nummus. 

Monile X, 167. 
Montes I, 228. 
Monumenta quae scripto con- 

signata sunt, οἱ annulo 
obsignata, ^N. et Verba 
VII, 27. 28. 

Monumentum sepulchrale 
VIII, 146. 

Morari, differre IX, 136. 
Dilatio, mora IX, 137. 
vid. IX, 138. Contra V, 112. 

Morbi canum V, 53. 
capitis II, 41. 
nasi I1, 78. 
oris II, 106. 

Morborum genera: Capitis 
IV, 184. Oculorum 184. 
185. Aurium, Narium, Oris 
et gutturis 185. 186. Fe- 
bres et Tabes 186. 187. 
Fractura, . Mutilatio 187. 

.- Vulnera 188. 189. Do- 
- lores: dolere 189. Ulcera, 
Pustulae, externa et inter— 
na 190. usque 204. Ul- 
cera pestilentia 204. usque 
207. 

Morbus, morbidus III, 104. 
106. vid. Aegrotare. 
equorum , et eius curatio 

I, 209. 
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Mores adulatoris VI, 1922. 
128. .. 

Mortui  collocationes VIII, 
146. 

Mucus, pituita II, 78. emun- 
gere II, 78. 

Mulctae VIII, 21. 63. 70. 
71. 

a ζημία form, VHI, 70. 
Mulctari, puniri VIII, 21. 
Muliebris munditiae rationem 

qui habebant VIII, 112. 

Mulier sterilis III, 15. 
Mulierum et virorum mores 

respectu coniugii III, 4G. 
4T. 48. 

mundus s. ornatus V, 95. 
usque 100. seqq. VII, 95. 
96. X, 125. 126. 127. 

Osores III, 46. 47. Ama- 
tores III, 46. 47. 

Personae Comicae IV, 143. 
seqq. Tragicae IV, 138. 
usque 141. 

et virorum reverenda Il, 
171. usque 174. 

Mulorum Ludus Olympicus 
VIL, 18. 
Subiugatio VII, 183. 

Multitudo, turba IX, 
- Adv, 143. 

Multum IH, 88. IV, 163. 

164. 
Munichiae Dianae templum 

VI; 19. 

Munire locum VII, 120. 
Munitiones VII, 208. 
Murem in nummo Argivi ha- 

bebant IX , 84. 

Muri partes: cuiusmodi is 
6886 possit respectu oppug- 

142. 
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nantium ἢ, 170. . usque 
173. 

MuscipulaVIL 114. X,115.156. 
Musculi II, 185. 187. 
Musica, a μοῦσα form.IV, 57. 

ab ἁρμονία form. 57. 
63. Musica instrumenta 
58. docet Canere, ab ἀεί- 

δὼ form. 58. 63. 64. In- 
strumenta quae pulsantur 
59. Diversarum gentium 
59. 60. 61. 66. Instr. 
partes 62. Musici artifices. 
ab instrumentis denomina— 

ti 629. inde form, Verba 

63. Modulationes ab locis 

et autoribus nominatae 65. 
66: 83. Iustrumenta quae 

inflantur 67. Tibia, ab αὐ. 
Aóg form. et Epith. 68. 
Fistula. σύριγξ 69. 70. Ti- 
biae fabricator, partes et 
materia. 69. 71. Tibicinis 

laus 69.. 71. 72. Vitupera- 

tio 73. Tibiae laus 72. Vi- 

tup. 78. Tibialis cantus 
78. 88. Tibiae diversarum 
gentium 74. 78. 77. Tibi- 
rum liarmoniae etmodula— 

tionesinprimis a locis et au- 
toribus nominatae 78. 79. 

Synon. et genera tibiarum 
83. Diversitas tibiarum 80. 

' 81.892. Tubae structura 85. 
Cantus, sonus 86. Tubicen: 
tubam inflare 87. Musico- 

rum instrumentorum arti- 

fices 87. VII, 153. 154. 
Mutabile, immutabile V, 169. 

170. 
Mycanus VII, 89. 
Mysia hasta VII, 79. 
Mysteria I ,. 35. 

INDEX LATINUS. 

N. 

Nasus II, 72. eius formae II, 
78. a δὶς form. II, 74. 8t. 

Natator , 97. VIL, 137. 
Natés, a πογὴ form. lI, 188, 

184. 

Naturae universi consideratio, 
a φύσις form, IV, 155. 

Navalis praelii Naves, Prae- 
fecti, eorum munus; arma- 
tura: item Navis imperato- 
ria I, 119. 120. 

Naucrates Vl, 107. 
Navem solvere 1, 102. 103. 

104. 
Navi appellere I, 101. 104. 

Appulsus I, 108. 104. 

Navigantium genera et officia 
I, 95. 98. 119. 120... 

Navigare, navigatio I, 98. 
secundo vento I, 103. 105. 

adverso, I, 107. 

Navigii instrumenta et armá 
I, 93. 190. X, 133. 134. 148. 

Navis gubernator f 98. 
iactatio, Nom. et Verba Ι, 

114. 

Navis instructa viris, et non 
satis instructa I, 121. 

Navium compactóres, iique 
artifices, qui materiam et 
ornatum navibus suppedi- 
tant: ipsaquemateria I,. 84. 

Navium onera: easque onera- 
re et exonerare I, 99. 
partes I, 85. » 

Nauta VII, 139. 190. 191. 
Naxii primi cudisse nummos: 

perhibentur IX, 83. 

Negare, Verba di Nom. V, 
104. 



INDEX LATINUS. 

Neglgens, negligenter ^ VI, 
143. 144. 

Negotium, negotiosus IX, 150. 
Nepos, neptis et horum po- 

steri ΤΙ, 17. 19. 20. 

Neptunus VI, 63. vid. VIII, 
109. IX, 80. 

ere, fila ducere, ipsa ars, 
instrumenta, N. et Verba 
VII, 29. usque 86. 72. 73. 

Netricis instrumenta X, 125. 
136. vid. Nere. 

Nicias ornatum addidit clypeo 
LI, 134. 

Nicoclis pater Timarchus II, 
95. 

Nidi X, 159. 160. 
Noctis partes I, 70. tota no. 

cte occupatum esse I, 71. 
. vid. VI, 108. 

Noctuae in nummo IX, 63. 
Nomen, appellatio: Nominare: 

VI, 908. 
Nomina. verbalia in Gg VI, 

177. 178. 179. in μα VL, 
179. usque 183. 

Notarii VILL, 98.. 103. 
Electio et examen VIH, 92. 

Nubila 1, 113. 
Numerare ab ἀριϑμὸς form. 

IV, 162. 
Numeri diversitas IV, 164.. 

Nummi, vid. Ponderandi ra- 
tio. 

Nummi diversorum populo- 
lorum et locorum IX,. 53. 
usque 93. 

probae. monetae; adulteri- 
ni ΠῚ, 86. 87. 

Nummi a personis hominum 
quorundam. denominati IX, 

Nummorum. imagines el. sig- 
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maturae: Bos IX, 60. '61. 

62. 73. Noctuae 63. Iupi- 
ter 63. Testudo 74. Puella, 
Virgo sive Minerva 74. 75. 
76. Pnllus eqüi sive Pega- 
sus 76. Taras Neptuni Fi- 
lius super Delphino 80. vid. 
84. Gallorum pugna 84. 
Luctatores 84. Lepus 84. 
vid. V, 75. Equus IX, 84. 
Persa IX, 84. MusIX, 84. 
Homerus IX, 84. Sappho 
IX, 84. ᾿ 

Nummos cudere IIT, 86. 
qui primus cuderit IX, 83. 

Nummularii ΠῚ, 84. 85. VII, 
170. 209. 

Nummus. non Latinum sed 
Graecum in Italia et Sicilia 
degentibus Doribus usita- 
tum nomen IX, 79. 

Nunciandi, Verba et Nom. 
VIII, 138. 139. 

Nuncii merces VI, 186. 80. 
Nupta II, 18. 
Nuptiae III, 44. 
Nuptiales ritus IIT, 34. usque 

46. : 
Nuptialia. dona IIT, 38. 36. 

38. 39. Loca. 37. 43. Vela- 
menta 87. 40. 48. Cantica 
87. Signa 37. Sacra 38. 42. 
Tempora 36. 38. 39. officia 

certarum personarum 40, 
41. 49. 48. Lavàcra 43. Fu- 
nalia 48. Verba 37. 42. 48. 

46. 
Nutrire infantem,. nutrix. III, 

. 60. 

0. 

Obaerati III, 84: 85. 
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Obolus IX, 62, usque 65.77. 
78. 88. 

Obscurum, Nom. Verba et 
Adv. VI, 909. Manifestum. 
vid. supra. 

Obstetrix, obstetricari IV, 
208. 

Occidere VI, 192. IX, 153. 
vid. Supplicia. 

Occasionum nomina : 
Occupare urbem, invadereIX, 

' 158. 159. 
Oculorum differentiae II, 61. 

62. 63. 
interiora II, 70. 

morbi s. vitia II, 65. IV, 
184. 185. . 

motus et visum significantia, 
N. et Verba II, 592. us— 

que 55. 
Oculos eruere IL, 62. 
Oculus, ab ὀφϑαλμὸς et ὄπτο- 

μάν form. Il, 51. 57. 58- 
ab ἴλλος 52. 54. ab ὧψ 52. 
53. 58. 

Odium, Verba et Locutiones 
V, 114.115. Nom. Subst. 
et Adv. 115. 116. a μῖσος 
form. VI, 172. 

Odor II, 75. 

Oleral, 974. VI, 54. 55. 62. 
venalia VII, 196. 198. 

199. 

Olere, ab ὄξειν form, H, 75. 
Olfacere ab ó6go&c9o form. 

II, 74. 75. 
Oliva I, 941. VII, 150. 

Instrumenta quibus oleum 
exprimitur VIL, 150. 

Ollae X, 95. vid. Mensa. 

Olympiae columnae inscripta 
verba X, 146. 

INDEX LATINUS. 

Omnis, a πᾶν Ie oue VI, 
162. 163. 

Onus VII, 130. Maur 183. 
IX, 159. 
tollere, ferre IX, 150. 

Operculum X, 188. 
Opificia. sordida, vid, Vitae 

genera. | 
Opius IV, 55. 
Oportunum et rei conveniens ; 

eique contrarium, N. Verb. 
et Adv. VI, 204. 205. 

Opsonia, hinc form, VI, 37. 
88. 

Opus facere, vid. Negotium. 
Oraculorum loca I, 18. 17. 

Vates I, 15. 

Oraculum editum est 1, 19. 

Orationes consolatoriae IL, 
101. 

Orator, Rhetor s, Vir civilis, 
Epith. et Locut, IV, 20. 
921. 25. eius Facultaé ma- 

xime in furidiciali genere ad 
movendos affectus Iraeun- 
diae et Miserationis; Nomina 
IV, 22. 23. Adverbia 23. 24. 
Verba 24. 25. vid. Àccusa- 
tor. In Deliberativo genere, 
de Rep. Populi conciliatio- 
ne, Consultationibus, De- 
cretis, Legationibus, Ve- 
ctigalibus, Sociis, Foederi- 
bus, Nomina 26. Adverbia 
96. Verba et Locutiones 
26. usque 30. In Demon- 
strativo ad Delectandum 
bonos, ipsos laudando, ma- 
los vituperando: Laudis 
Verba 31. Nomina $2. Vi- 
tuperii Verba 82, 88, No-. 
mina 88. In Compositione 
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Orationis: Partes Orationis 
88. 40. 

Orator qui praemeditatus ad 
-dicendum surgit VI, 139. 
140. Adverbiaid genus 140. 
Industria est studio elabo- 
rata 141. qui copiose et di- 

. .serte eloquitur 147. 148. 
qui breviter et nervose dis- : 
putat 149. 150. 

Orator qui imparatus ad di— 
eendum prosilit VI, 142. 
143. Inelaborata. quae af- 
fert 143. 144. Adverbia id 
genus 144. Pauca eaque in- 
diserta balbutiens, Nom. et 
Adv. 145. multa.et nuga- 
toria deblaterans 146. 

Orator s. Causidicus pecunia 
corruptus VI, 190. 191. 
qui minime est talis 191. 

Orbus parentibus et liberis 
II, 25. 26. 

Ore hiare IL 97.. 
Oris et gutturis vitia s. morbi - 

II, 103. IV, 185. 186. 
partes IL, 97. 98. 99. 
a στόμα form, II, 100. 101. 
102. 

Ornatus militaris, theatricus, 
iumentorum V, 14. 15. 16. 
equi X, 54. 

clypei L, 134. 
navium I, 84. 
canum V, 55. 56. 
Mulierum, Nom. et Verba 

Ornandi V, 95. capitis 
- 96. aurium 97. colli 98. 
brachiorum 99. pedum 
99. 100. pectoris 100. di 
gitorum etc. 100. 101. 

Ortum et interitum significan- 
^ tia verba VI, 114. 
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Ortus et occasus stellarum IV, 
157. 158. 

Osiridis inventum IV, 77. 
Ossa quid sint: et ab ὀστοῦν 

form. 1f, 232. 
Ostentator. vid. Gloriari, 
Ostracismiratio VIIT, 19. 20. 

Ovium pellis, vid, Cutis, 
Vox V, 87. 

o 

Pabula iumentorum l, 183. 
X, 166. 

Pacta VIII, 140. vid. Orator. 
Pagi, a δῆμον form. IX, 9. 

10. a χῶμαν IX, 11. 36. 
9T. 

Palladium VIII, 57. 118. 
Palma I, 944. 
Palos figere I, 161. 1 
Palpebrae, et earum motitati- 

ones II, 66. usque 69. 
Pamisus Fl, VI, 148. 
Pandionia tribus VIII, 110. 

vid. IX, 99. 
Pandionis Filia IT, 
Pandrosus VIII, 103. X, 191. 
Panes, Paoniae Satrapa V, 46. 
Panis I, 948. ab ἄρτος form. 

V1, 83. 
partes VIT, 23. 
buccea VI, 88. 48. 

Panum genera VI, 33. 72.73. 
15. 16. 1T. 

Pantherae captura V, 81. Fi- 

gura corporis 82. 
Paralia tribus VIII, 109. 
Paralos navis VIII, 116. 

Parcus IIT, 112. 113. 115. N. 
et V. 

Parentes III, 8. 
Parricida IIT, 13. 
Pars, partiri IV, 176. 
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Parum III, 88. IV, 164. 
Parvum III, 88. 
Pascere boves VII, 185. 187. 
Pastores, ἃ νομεῖς et νέμω 

form. VII, 183. 184. 
Ovium, et harum aetates 

VII, 184. seqq. 
Caprarum 185. 
Equorum 185. quaeve huc 

pertinent VIL, 184. us- 
que 188. 

Pater III, 8. 9. a πατὴρ forma. 
III, 10. 13. 
Vitricus III, 297. 

PaterfamiliasI, 74.75.X, 90. 
.. 81. 
Patrimonium III, 10. 11. 
Patroclides V, 91. 
Patruus III, 22. 
Pauper, paupertas, pauperem 

esse IIl, 110. 111. VI, 196. 
197. 

Pectus, et quae circa illud vel 
in ipso sunt corporis nostri 
partes II, 162. usque 167. 
a στέρνον form. II, 162. 

Pecunia, vid. Divitiae, item 
Nummi. 

collatitia, Pecuniam con- 
ferre VIII, 113. 

Pecunia corruptus Causidicus, 
et contra VI, 190. 191. 

Pecuniae sacrae administrator 
VIIL, 113. 

Pedibus abluendis vascula X, 
TT. 18. 

Pedum equinorum nomina 1, 

193. 
Pegasus in nummo IX, 76. 
Pelasgicum VIII, 101. 
Pellenicae vestes VIL, 67. 
Pellere, eiicere, fugare; Nom. 

INDEX LATINUS, 

et Participia VIII, 70. IX, 
151. 158. 

Pelles V, 16. X, 168. 171. 
175. 116. 180. 181. 186. 
187. 

pes VI, 92. 98. X, 46. 77. 

Penis, a &cvAogform.lL, 176. 
Penus I, 80. 
Perae, sacculi X, 172. 179. 

187. 

Peregrini III, 54. usque 59. 
VI, 189. 

Perfectum s, Confectum est 
negotium IX, 156. 
Perfectio 157. Perfector ib, 

Pericles ἐχινοκέφαλος II, 43. 
Periculosum IIT, 134. 

Peritus, peritia, perite V, 
. 143. 

Contra 145. | 

Pernicies, perniciose, perni- 
ciosus V, 135. ; 

Pernoctare certatim VI, 108. 
Persei persona IV,. 130. 
Persica nomina monetae gx, 

82. 

Persici calcei VII, 92. 94. X, 
168. 

Persicum vàs X, 164. 
Persicus baculus X, 178. 

pileus X, 162. 

Personae theatricae s. Histri- 
ones IV, 113. 114. vid. X, 
167. 

Comicae, Liberi Senes IV, 
143. usque 145. Adoles- 
centes 146. 147. 148. 
Servi 149. 150. Mulie- 
res, Vetulae 150. 151. 
Iuvenculae 151. usque 
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154. Harum vestes IV, 
118. usque 120. 

Satyricae IV, 142. 
Tragicae, Vir Senex IV, 

133. 134, 135. Adoles- 
cens 135. 136. 137. 
Servi 137. 138. Mulie- 
res: Liberae, Servae: 
Vetulae, Iuvenculae, Vir- 
gines 138. usque 141. 

Harum vestimenta aliaque 
instrumenta maxime bel- 

lica IV, 115. usque 118. 
VII, 67. 

Perstringere aliquem in the- 
atro VI, 200. 

Pes, a ποὺς form. Il, 194. 
195. 196. Eius partes II, 
197. 198. pedis laesiones 
II, 198. 199. pro ποὺς oc- 
eurrit βάσις, hinc form. II, 

. 199. 200. III, 90. 92. 93. 
Petasus X, 164. 
Petaurum X, 156. 
Phalereus VIII, 102. 
Phalerus VI, 63. 
Phialae I, 28. 
Phidon Argivus primus num- 

mos cudit IX, 83. 
Philippei IX, 84. 
Philoctetae persona IV, 116. 
Philopater IV, 88. 
Philoxenus VI, 78. 

— Phineus IV, 141. 
Phoenicum tibiae IV, 76. 
Phormio persona Comica apud 

'.  Eupolin IX, 102. 
Phrygia Dea IV, 74. 

gemma VII, 100. 
Vestis VII, 77. 

Phryne IX, 148. — 
Picis tractatio VIL, 165. 
Pictor, Syn. Eius ars, Syn. 
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VII, 126. N. et Verba VII, 

127. 128. 129. 
Pictoris mstrunanta VI, 128. 

X, 163. 
colore lil 128. 129. 

Pietas I, 21. Impietas 22. 
homo pius 20. pium esse 
22. 

Pignori s, arrhaboni dare, ac- 
cipere VIII, 142. 

Pilae ludus IX, 103. usque 

107. N, et V. 
Pileus X, 162. Pileorum con- 

fector, 

a πῖλος form, VII, 171.172. 
Macedonicus X, 162. 

Pinguedo, adeps, a πιμελὴ 
form. 11, 233. 

Piscatio felix I, 108. 
Piscatores I, 96. 97. VII, 137. 

138. 139. 
eorum instrumenta I, 97, 

X, 152,135. 
Pisces VI, 49. 50. 51. a lo- 

cis celebrati VI, 63. 
Piscium partes Vl, 51. 

Pisistratidarum tempora VII, 
68. 

Pistor qui conficit et vendit 
panem VII, 21. 
Eius instrumenta VI, 74. 

VII, 22. X, 112. 43. 
114. 
Officina X, 112. vid. I, 

80. 
actiones VII, 24. vid. 

VI, 64. 
mensurae X, 113. 

Pittacus Alcaeo γάστρων vo- 
catus II, 175. 

Placentarum genera VI, 77. 
18. 79. 
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Plangonium unguentum VI, 
104. 

Plantae, semina I, 222. 
Planta pedis, a πέζα et σφυ- 

ρὸν form. II, 192. | 
Plectere, a πλέχειν form. vid. 

Texere. 

Plena et semiplena mensura 
IV, 170. V, 138. 

Plerunque, Syn. IX, 159.153. 
Plexa vimine X, 179. 184. 

186. 191. 

Pluit I, 116. V, 110. 111. 
Plutonis pellex VI, 68. 

Pluvia V, 110. 111. N, et V. 
Pocula VI, 95. usque 100. VII, 

195.X, 66. 67. 72. 78.74. 
187. 

Poenae VIII, 21. 68. 70.. 71. 

72. 147.149. Servorum III, 
T9. 

Poenam luere, N. et Verba 
VIII, 147. Poscere s. exi— 
gere 148. Dare VIII, 21. 

Poenitentia, resipiscentia, N. 
et Verba VI, 115. 

Poéta, poético furore corre— 
ptus IV, 52. Poémata, eo- 
orum diversitas ratione pe- 
dum 52. materiae 58. 

Polire arma T, 149. 
Polis Árgivus VI, 16. 
Politicus. vid. Orator. 
Polliceri, certo et data fide, 

N. et Verba V, 105. 
Pollis Syracusarum Rex VI, 

16. 

Ponderandi ratio στατιπὴ» a 
στῆσαι form. IV, 171. Verba 
et Nomina Gravitatis et Le- 

. vitatis, item Ponderandi IV, 
171. 172. στατὴρ et λίτρα 

INDEX LATINUS. 

| quid valeat ΠΥ 173. 174. 
175. vid. Nummi, 

Populares, Cives III, 50. 54. 
Porci et sues, a gr. vocabulis 

formata VII, 189. 
"Porcorum vox V, 87. Cutis 

VI, 58. 
Porta I, 77. 
Portus partes IX, 34. 

laus I, 100. 

vituperatio I, 101. 
Porus Rex Indorum V, 44. 
Posidonias tribus VIII, 109. 
Posteri III, 16. usque 21. 
Postulo, flagito, contendo V, 

148. 
Potare V, 95. 
Potiri. vid. Vincere, 
Praecinctorium, cingulum VII, 

65. 66. 67. X, 181. 
Praecones, eorum usus quis 

IV, 91. vox qualis, Epith. ὦ 
94. a χήρυξ form. et Syn. 
93. 94, Olympiorum prae- 
cones 92. vid. VIII, 103. 

Praefecti militum I, 126. vid. 
119. 

Praeire III, 95. 

Praelii navalis Naves: 
fecti, eorum munüs, 
matura, 119. 120. labo- 
res I, 122. usque 125. 

Praelii terrestris labores I, 
163. seqq. 

Praelium I, 162. 
Praemia. vid. Merces, 
Praeputium II, 171. circum. 

cidere II, 176. 
Praesepe X, 166. 
Praestigiatores, harioli aliique 

impostores VII, 188. 189. 
Prati laus I, 240. 
Precari jimprecari V,129. 130. 

Piac— 
une 



INDEX LATINUS. 

Privandi Verba et N. V, 108. 
104. 

Probri Nom, Adv. V, 127. 
Procris V, 39. 
Procus, et quam ille ambit 

III, 84. 35. , 
Prodigiorum interpretes Athe- 

nis, eorum munus VIII, 125. 
Prodigus, profundere, pro— 

digaliter, profusio III, 117. 
129. 

Promptitudo, Nom, V. et Adv. 
ΠῚ, 120. 121. 

Pronuba III, 31. 
Propinare, N. et Verba VI, 

80. 
Propinqui, Affines III, 5. 6. 
E 

Propugnacula VII, 120. IX, 
14. 15. 

a Ptolemaeo dicta tribus VIII, 
110. 

Pubes, et quae proxime su— 
pra illam sunt IL, 170. 

Publicani VIII, 97. 182. IX, 
29. 
eorum Vituperatio IX, 32. 

33. Laus 33. 
Loca illis destinata IX, 98. 

Publicare bona alicuius VIII, 

145. 
Puella II, 17. 
Puer II, 9. Verba et Nom. rei 

convenientia, item a παῖς 
form. II, 19. 20. 

Puer ignifer in sacris VIII, 
116. 

Puer qui laminam auri deci- 
duam in templo sustulerat 
Ix, 74. 

Pugil, eius arma, item Nom. 
- - et Verba III, 150. 
.. Pugnus, a πυγμὴ form. II, 147. 

Pollux Vol. 111. 
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Pultes, iuscula, intrita, mo— 
reta VI, 56. usque 62. 

Pulli ferarum quarundam V, 
15. 

Pulmo quo spiramus, a πνέω 
form. H, 219. 

Pulpitum X, 60. 
Pulvinaria X, 38. eorum ma. 

teria 39. Epith. convenien- 
tia 42. 43. vid. 53. 

Purgandi et abluendi vestes 
Nom. Verba et Instrum. VII, 
87. usque 41. : 

Purgare domum a quisquiliis 
: VI, 94. X, 28. 29. 30. 
Purgatus a sordibus et scelere 

I, 25. 
Purum argentum et aurum 

VII, 98. 
Putei IX, 49. 
Pyrrhichus Cretensis IV, 99, 
Pyrrhi Epmrotae canis V, 42. 
ad Pythiam qui proficiscuntur 

X, 165. 
Pythius VIIT, 110. 
Python IV, 84. 

Pyxides X, 168. 180. 

Q. 

Quadraginta viri Athenis VIIT, 
100. 

Quadrupedes quae esui sunt 
VI, 52. 53. 

Quaestiones conviviales VI, 
107. 108. 

Quaestores VIII, 97. 114. 
Quaestuum genera quae cum 

infamia et sordibus sunt 
coniuncta VI, 128. 

Quingenti viri VIII, 155. 

Quinquaginta i VIII, 155. 
1 
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Quinquertio, Nom. et Verba 
ΠῚ, 151. 

Quisquiliae VI, 94. 

sil R. 
Radix, radices agere I, 235. 
Rami frondentes, et nudi I, 

236. 
certarum quarundam arbo- 

rum VII, 147. 150. 
Refugium, NN. et Verba VI, 

184. 
Reipublicae fautor et amator 
HL, 65. 67. 
Eius osor III, 66. vid. Civis. 

Renes II, 220. 

Repente, ex improviso VI, 
193. 

Bepositoria s. 'Thecae su- 
pellectilium X, 10. 

vestium VII, 79. X, 136. 
usque 139. 

Repudiare uxorem, N, et Ver- 
- ba III, 46. 47. 

Resipiscentia, poenitentia, N. 
et verba VI, 115. 

Bespirare II, 76. 77. vid. Pul- 
mo. 

Respondere ad accusationem 
in iudicio VIII, 57. usque 

. £68. ) 
Retia V, 86. VII, 179. X, 132. 

133. 171. 
Reus variorum scelerum VI, 

151. 152. 153. VIII, 68.69. 
133. 134. 
vicit causam VIII, 74. 
daimnatus VHI, 22. 

Rex Athenis VIII, 90. 
Rex laudabilis I, 40.. Contr. 

42. 
Rheginorum nummus VI, 75. 

IX, 84. 

INDEX LATINUS. 

Rhodias phiala VI, 96. 
Rhodiorum calcei VlI, 88. 

: Rhodus VI, 63. 78. 8t. 
Ridere N. V. et Adv, VI, 199. 

200. vid. Urbanus. 
Rigare I, 224. 
Rivi 1Π, 108. X, 80. 
Bursuin a πάλιν form. VI, 

164. 
Rus I, 221. 
Rustici I, 201. 922. vid, Agri- 

colae. ' 
Dusticorum instrumenta varia 

L 245. 251. X, 128. usque 
131. a. 

S. 

Sacci, perae VII, 191. X, 64. 
151. 152. 161. 172. 179. 
187. 

Sacerdotes I, 13. 14. 
Sàcra quae fiunt ante praelium 

1, 162. 
vascula X, 191. 192. dona 

I, 28. 
Sacrificantium itMifufoeptA L 

53. X, 65. 66. *. 
Sacrificare et offerre dona 1, 

28. N. et Verba 26. 29. 
Sscrificiorum loca I, 8. 9. 

Sacrificium Dianae etc, VIII, 
91. 
Heraclidarum etc, VIII, 

107. 
Sacrificuli decem. VIII, 107. 
Sal VI, 63. 65. 71. 

Salaminia navis VIII, 116. 
Salinum X, 169. 
Salsamenta VI, 48. 49. 
Salsamentarii VII, 27. 
Saltatio artificiosa ab. ὄρχησις 

form. IV, 95. VII, 180. 
talemque notum et concin- 
"nitatem corporis. significan- 
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tia verbaIV, 95.96. 98. No- 
mina 96. 97. Adverbia 98. 

Saltator. B Epith. IV, 06. 

Saltationum: modi s. — 
. 99. 

Saltu qui certat III, 151. 
Salbe locus V, 108. 109. 

οὐ Contr. 109. 110. 111. 
Salutatio, compellatio blanda 

et comis, N. Verba et Adv. 
V, 137. 138.139. 

Sadioihiecé VI, 67. 
Sanandi Verba etNom. ab ἰᾶσ-- 

ϑαι et ἀκέσασϑαι P IV, 
Ty ὁ 

Sandapilarum Fabri iustru- 
menta X, 150. , 

Sanguis II, 213. ab αἷμα form. 
If gis 

Sanum et Ἑῤύδ esse: sani- 
fas IIT, 107. sanus 108. sa- 
nitatem recuperavit ib. 

Sapores II, 110. 
Sapphus imago in nummo IX, 

84. 

Sarabo VII, 193. 
Sardanapali vultus II, 60. 
Sardo V, 96. 

Sarmenta VII,. 109; corradere 
.. VH, 141. 142. 
Sartor et acus VII, 49. - 
Satiari, insatiabilis, stomachi 

cruditas V, 151. VI, 41. 
usque 44. 

Satis. vide Sufficit. 
Satyri IV, 104. 118. 142. 
Sealae X, 171. 
Scammonia VI, 67. 
Scamnum,. scabellum X, 47. 

18. 
| Scapülae II, 183.» 
Scaturigines, fontes I, 937. ᾿ 
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Scelesti 1, 88. vid. Rei, ite 
Homo nihili, 

Scelus, inalitia V; 119. scez 
leste 120. 

Schola IX, 41, 42, vid. Ludi- 
magister. 

Sciathus VI, 68. 
Scira festum VII, 174. 
Scire; sciens, scientia, scienter 

IV, 7.. 8. IX, v. 180. 151. 
159. vid. Cer 

Scopuli I, εν os 
Scortator, scortuürfi,. scorta 

lio Vl, 188. 189. 
Scribae, Notarii VIL, 93. 103. 
Scribendi ratio VIL, 126; 

Scriptores Culinariae rei VI, 
C1. 
Scriptoria instrumenta X, 57. 

58. 59. 
Scyllius urinator VH, 187. 
Scyrus VIIE- 81. 
Seytharum vestis VI, 70; 

calcei VIT, 88: 

Sedere, sedes III; 89. 90. 01, 
Seditio, Civium Discordia : 

Verba VIII, 159. Nomina 
153. Áidvih ia: 154, Compes- 

cere seditioso$, et illis os 
obturare 154 155. Commi- 
vere, seditionem: probare 
155. vid. Civis seditiostis, 

Segetes interierunt I, 58. 
Segnis, segnities I, 48. . 
Seleucus VI,. 96. VII, 94 
Sella VIT, 112. 182. 
Sementem facere E, 933. 

- Semi, ex gr. sj. Composita 
VI, 160. 161. 

Bana venalia VH,. 197. 

Senatores convenerünt en, 

144. 145. 148. . 
[10 



600 

Sentcia a γῆρας form. 1l, 
13. 14. 21. 

Senes in Comoedia IV, 119. 

148. 
in Tragoedia IV, 133. 134. 

135. 
Senex, decrepitus i, 12. 13. 

Epith. et locutiones conve- 
nientes 15. 16. 21. Scom- 

; mata in senes 16. 
Sensuum enumeratio, item ab 

αἰσϑάνομαι form. Π, 936. 
Sepire I, 225. 
Sepultura, et ritus ibi usitati 

III, 102. VIII, 66. 146. 
Serae L, 77. X, 22. 93. 
Seres, Sericum VII, 76. 
Servi histriones IV, 137.138. 

149. 150. vid. 119. 
Servorum nomina peculiaria 
apud diversos populos et 
regiones IIT, 83. 

Servii, serva III, 74. 76. 
71. usque 82. 125. Servi- 
tus, Servilis III, 75. 77. 
78. in Servitutem redigere 

: 75.11. 18. 81. Servos eme- 
^re 78. 80. 81. Servorum 

. poenae 79. ἃ δοῦλος form. 
80. 81. 82. 

Pour et aetati diversis con- 
venientia verba II, 19. 20. 
21. 

Sicilia V, 785. VI, 68. VIII, 
126. 

Siculi IV, 108. 104. 
eorum vestitus VII, 77. 

Sicyoniorum calcei VII, 93. 
Servi III, 83. 
Tyranni VIL 68. 

Siglus IX, 82. 
Signa VIII, 69. 
Sileni IV, 104. 118. 142. 

INDEX LATINUS. 

Silentium imperare, linguam 
alicui compescere VIII, 154. 
155. 

Simile V, 157. N. V. et Adv. 
IX, 180. 131. DissimilisIX, 
131. : : 

Simon VII, 205. 
. Simul ab ὁμοῦ vel ὅμο. form. 

VI, 155. 156. 
Sindon. vid. Lineae vestes, 
Sinistra manus, a σκαιὰ. et 

δεξιὰ form, Hl, 160. 161. 
Sirius canis V, 49. 
Sitis, sitire VI, 81. 
Sobrii; Ebrii, Nom. et Verba 

VI, 26. 
Socii, confoederati I, 152. vid. 

Orator. 
Solis ortus; obitus IV, 158. 
Solon sleitoriin VII, 205. 

eius formula Salaurénds 
VIII, 142. 

Sophistae vituperatio IV, 48. 
49. 50. 51. 

Sordes abluere I, 25. — 
Spartanae virgines VII, 55. 
Spicilegium: qui sarmenta et 

spicas colligunt VIT, 141. 
142. 

Spina dorsill, 177. 178. 180. 
a νῶτον form. II, 179. 180. 
a ῥάχις form. IL, 136. 

Spirare, azveivform. II, 219. 
Splen II, 220. 
Sponsus TI, 85. Sponsa 44. 

45 
Sputum: expuere II, 103. 
Sputi et vomitus receptaculum. 

vas X, 76. 
Stabile, firmum VI, 116. 

Stabulum 1, 184.249. IX, 50. 
Stadiorum cursores, vid. su- 

pra. 



INDEX LATINUS. 

Statuarii 1, 12. eorum ars I, 
13. VII, 108. 

Statuas Diis erigere et dedica- 
: rel, 11. 

. demoliri 1, 12. 
. Stellarum cursus IV, 155. 156. 

distantiae et. figurae 156. 
fulgor ib. motus Epith, 156. 
Ortus 157. Obitus I, 157. 
158. enumeratio et diversi- 
tas 159. 

Stercus. diversorum animan- 
tium V, 91. 

Sterilis terra ; etcontra T, 227. 
Mulier III, 49. 

Sterilium. arborum genera I, 
254. 

Stipes I, 235. 
Stirps, exstirpare VII, 146. 
Stare quietum: Stare; exur- 

gere III, 89. 91. 
Stomachus, via.cibi ac: potus 

IL, 202. usque 207. 
Storea X, 43. 166. 172. us- 

que 78. 

Strabus II, 51. 54. i 
Stragula VII, 192. X, 38.39. 

- 40. 42. 53. 123. 
| StrenuusI, 48.1Π, 120. Ver- 

ba 121. 
. Adverbia ib. 

τς Strigilis, a στλεγγὶς form. VIT, 
179. 

. Studiosi instrumenta X, 57. 
τ usque 60. 
Stultus V, 124. N. V. et Adv, 
ov, 121. 
Stuppa venalis VII, 196. 
Subducere sese claim VI, 194. 
Subligacula X, 168. 
Sublimis, a μετέωρος form. 

^ 151V,7165. 
Sufficit IX, 154. Adv. IX, 154. 
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Suffragiis ferendis instrumenta 
VIIL, 123. 124. 141. | 

Supellex X, 10. 11. 12. 18. 
192. 
ubi ea reponitur X, 10. 

Superbus II, 49. N. V. et Adv. 
.. IX, 145. 146. 147. 
Supercilia, eorum motus, nu- 

. tus II, 49. 50. 
Superstitiosus I, 21. 
Suppliciorum | et poenarum 

genera: Mulcta, a ξημία 
form. VIII, 70. Exilium, 
agvyj form. et Verba S 
cp er nota, ab ἀτ ved 
μία, στίζειν et στήλη bee 
73. Mors, Verba, Nom. per- 
imendi 70. 74. 75. Carni- 
fex, eiusque instrumenta 
71. Vincula, vincir, in 
carcerem deduci et compin- 
g 71. 72; 

Surdus II, 82. 83. 
Sus, ah ὗς form. VII, 189. 
Suspicari VIII, 69. 
Sutores, Coriarii, Ν, et Verba 

convenientia VII, 81. 82. 

84. Eius instrumenta VII, 

84. X, 141. 
Sylvae, nemora I, 229, 

Symbolum IX, 70. 71. 72. 
Syracusanorum pecunia IX, 

19. 

M. 

Tacere, celare arcana V, 148. 
VI, 209. Nom. et Adv. V, 
147. 

Talentum IX , 52 seqq. vid, 
Jnd. Graecumi in TéAevrov* 

. item in ᾿Δττικοὺς et χρυ- 

σοῦς, ubi pro ἀργυρίου, 
corriges χρυσίου: 
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Tali M, 192. 
Tangeré, ab odit form, 

1, 155. 
Tadior et remissior equi- 

tatio L 914. 
Tarditas, Adi. etSubst. L 43. 
Tarentinorum luxus VII, 76. 
Tartessus VI, 63. 
Tectum 1, 80. X, 172. 173 
Telephi cerva V, 76. 

persona histrionica IV, 117. 
"Wemerarius, temeritas, teme-- 

re HI, 134. 135. 136. 
Tempestas maris I, 108. 109. 

113. 
Tempestas prostravit ot per- 

didit frugesI, 53. 
Tempestivum, oportunum, N, 

V. et Adv. VI, 204. 205. 
Templa aedificare I, 11. 12. 
Templum praecipuum I, 23. 

Bacchi VI, 75. 
Temporis nomina T, 54. seqq. 

Adverbia I, 72. 
Tergum II, 177. 178. 180. 
sido? form.II, 179.180. 

Terra culta VH, 147. 151. 
figularis X, 185. frugifera I, 
E 

Terrere, minari E, 117. IX, 155 

Testes in iudicio VI, 158. VIII, 
62. 

Testimonium falsum dicere 
VIII, 30. 31. N. et Verba. 

Texere fiscellam- VH, 907: ἢ 
telam VII, 29. seqq. 

Textor Vif, 909. 
eius instrumenta X, 1295. 

vid, VII, 29. usque 36. 
Tballo in. Sacramento invoca- 

batur. V HT, 106. 

Thamyris IV; 141. 

INDEX LATINUS, 

Thargalia ὙΠ, 89. 
Thasiorum nummus IX, 84. 

"Theatri partes et structura, - 
quaeve huc pertinent IV, 
123. usque 132. IX, 44. 

Thebanorum tibia IV, 73. 
Theramenes VI, 99. 
Thericleum poculum VI, 96. 
Theseum templum VII, 13. 
Theseus VII, 1190. 
'Thessalorum calceus VII, 88. 

Servi Hif, 83. 
Thraces VII, 14. 

eorum calceus VII, 85. Ves- 

tis VIL, 60. 
Thus venale VII, 196. 
Tibia fistula, vid. Musica. . 
Tibia, pedis IT, 190. a zvijus 

form; 191. 
Timarchus Nicoclis pater H, 

95. 
Timor, metus V, 122. tbséo 

III, 187. Vj 199. timens III, 
"487. Ὗς 193. timendus V, 
194. timidus HI, 1836. 
V, 124. timide II, 137. 
V,:128. 

Tinctor, tinctura, N. Verba 
et Epith. L 44. VIL, 169. 
170. vid. Color. 

Tiresias IV, 116. 
Tolerabile,leve cum Adv. ΠΕ 

181. 
Tollere, ferre onus IX, 159. 
Tondere a xeígc form. 1I, 33. 

ὙΠ, $65. tonsor, eiusque 
instrumenta II, 32. VII, 165. 
X, 140. tonsura If, 29, 

"Tonitru, tonat I, 118. 
Tonsillae- et vicina: locà BE, | 

201. 202. 
Torrentes, rivi III, 108.. Epih. 
'Torrere, frigere. VII, 180: 

adio Ere C A αν. ον 



INDEX LATINUS. 

Trabes X, 156. 157. 
Tractoriae machinae X, 148. 
"Tragasae VI, 63. 
Tragicae vestes VII, 67. vid. 

Personae. | 
Tranquillitas maris I, 108. 
'Trecenti Viri Athenis VIII, 

.. 100. 
Tres, tria, a vg: comp. VI, 

165. 6. 
Tribuendi, solvendi Verba et 
Nom. Y, 163. 

Tribuni VII, 94. 108. 
Tribus, Curiae s. Sodalitia 

Athenis φυλαὶ et φρατρίαε 
III; 59. 53. VIII, 108. 
usque 111. 

"Tributum, qui illud pendit, 
et qui immunis est VIII, 
155. 156. 157. 

Triginta Viri Athenis VIIT, 110. 
"TE 
'Triremes sacrae VIIT, 116. 
(Tristitia, tristis, Verba et 

Adv. IIT, 98. 99. 
Troiae expugnatio VIIT, 118. 
Trophonius VI, 76. 
'Tubae usus in cerlaminibus 

. IV, 87. 88. Tubicines qui- 
dam memorabiles 88, 89. 

. Musica. 

Turba. vid. Multitudo. 
Tympana X, 171. 
TyrannusI, 42. 
Tyrrhenorum tibiae et tubae 

IV, 56. 70. 75. 85. 86. 
.calcei VII, 92. 

Tyro IV, 141. 
Tyro Herculis adamata I, 45. 

Tyrus VI, 63. 

V. 
Vado, a βαίνω form.11,199.200. 
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Variegatus, ácu petis X, » 42. 
43. 

Vasa X, 13. 
aerea X, 122. 
argéntes. et aurea X, 174. 
in balneo VII, 166. 167. 

168. 
ad caseum faciendum 1, 

251. 
coquinaria X, 98. vid. 

Mensa. 
ad ferenda suffragia in iu- 

dicis VIIE, 16. seqq. 
X, 61. 

fictilia VII, 197. X, 199. 
quibus recipitur et homritur 

aqua X, 81. Vinum VI, 

14. 15. 19. X, 70. us- 
que 74. 

recipiendis — exerementis, 
sputo, vomitu X, 44.435. 
16. 

Rusticorum [, 145. 251. 
ubi venalia sunt X, 18. 19. 
vid. lnstrumenta, 

Vates I. 19. 
de Vatibus quae dici possait 

I,. 16. 17: 

Vaticinandi facultas I, 19. 

Vaticinari E, 17. 
Vectigal IX, 80. 97. 182. eius 

Kiictoíeá s. Publieani IX, 

29. horum vituperatio 32. 
33. laus 83. loca s. telonia 

98. verba rei convenientia 
83. 34. 

Vectigalia qui vendünt VHI, 
99, 

Velox [, 43. 

Velum cubiculi x, 32. 33. 
84. 

Venae II , 225. 
Venatio, Venator, ab ἄγρα, 
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χυνηγεσία et ϑήρα form. 
V, 9.12. 18. Verba con- 
venientia rei V, 10. 11. 
VII, 135. Venatoris comi- 
tes V, 17. Vestes V, 18. 
Instrumenta et eorum usus 

V, 22. usque 36. X, 142. 
Retia tendere, N. et Verba 
V, 86. 

Vendere, venditor III, 194. 
125. VII, 8. 16. a πώλης 
composita VII, 196. 197. 
198. Venalia s, merces ΠῚ, 

127. VII, 8. 9. 78. Vendi- 
tio III, 194. 125. VII, 9. 
10. locus ubiidfit IIT, 196. 
VIL, 11. X, 18. 19. vendi- 
ta III, 195. VIL, 9. 10. 14. 
vendunt vili; caro III, 125. 
VII, 10. 

Venenum; antidotum V, 182. 
Veniam, adero, adventus V, 

155. 
Venter II, 207. a γαστὴρ form. 

II, 168. 175. 
Ventilare L, 235. 
Ventrem exonerare V, 91. 
Vento adverso navigarel, 107. 

secundo 103. 105. 
Ventus V, 110. 111. 
- vehemens et contrarius I, 

110. 
Venus aurea VII, 102, 
Ver I, 60. 61. 

Verberare VIII, 76. 77. Ver- 
bera X, 177. 187. 

Vertebrae II,. 179. 180. 
Vertex, a κορυφὴ form. Il, 

48. 
Vesica II, 991, 
Vesperi I, 69. 
Vespertilio ubera. in ' pectore 

habet II, .164. 

INDEX LATINUS, 

Vespillonis | instrumenta: Xx 
150. 

Vestes I, 95. VII, 42, us- 
que 46. 
Virorum 47. 48. Utrique 

sexui communes 48. 49, 

. AMulierum 49. 50. 51. 
59. 53. 54. 55. Vestes 
ἃ Coloribus denomina- 

tae Virorum 55. Mulic- 
rum 506. 57. et alia 69. 
Persarum Vestes 58. 59. 
Lydorum ib.  Arme- 
niorum.  Masaliotarum, 
Thracum. Babyloniorum. 
Liburnorum 60. Medo- 
rum. Árgivorum 61. 

a regionibus denominatae 
VII, 77. vid. 59. 60. 61. 

arcendo frigori X, 193. 124. 
Scenicae. vid, Histrio. item 

Militum, nec non Vena- 
tio. 

Vestiarium s, vestium theca 
VII, 79. X, 136. usque 139. 

Vestibulun I, 77. 78. 
Vestigia ferarum, Syn. et ab 

ἴχνος form. V, 11. Epith, 

et Locutiones aptae 12. 
Vestigia rotarum VII, 116. 
Vestium partes VII, 62. 68. 

Vetulaein Comoedia IV, 119. 
150. in Trag. 138. 

Viae dux ΠΙ, 95. 
Via invia , et contra III, 96. 
Vici. vid. Urbs. 
Vicini VI, 113. IX, 37. 
Victimae I, 99. III, 52. 58. 
Victores certaminum gymni- 

corum III, 152. 
Videre, ab ὁρᾶν form. II, 54. 

55. 59. a ϑεᾶσθαν form, 
55. 56. a βλέπειν 56. . 



INDEX LATINUS, 

Vimine plexa X, 179. 184. 
vid. Crates. 

Vincere, debellare IX, 141. 
Victoria 141. 142.  . 

Vincula, vincire VIII, 71. 
Vincti ib. item VIII, 102. 

. Vindemiatores VII, 141. 151. 
Torcular 151. 

Vini haustus, potio, numerus 
potionum et omnia Vl, 80. 

100. 
Epitheta eius Saporem, 

Patriam, Misturam, et 
Bonitátem significantia 
VI, 15. usque 24. 

Vini vasa VI, 14. ubi illa re- 
ponuntur 15. 

Vinum I, 248. VI, 25. Po- 
tare Y, 25. 

Vir II, 11. 12. verba rei 
convenientia et ab ἀνὴρ 
form. II, 20. 21. 

VirgollII, 15. vid. Personae. 

Virtutum nomina IV, 10. 
qui iis praediti sunt IV, 11. 
Adverbia id genus 11. 12. 

| Verba 12. 
Vites I, 943. 
Vites curare I, 294. 996. 
Vitiorum intellectus et volun- 

tatis enumeratio IV, 13. 

qui vitiis laborant IV, 13. 
14. inde form. Adverbia 
14. 15. Verba 15. 

Vitricus II, 27. 
Vituperatio equiL, 191. 192. 

197. 198. 
Imperatoris et Principis I, 

49. 179. 
Militis I, 155. 180. 
Oratoris IV, 35. usque 38. 
Sophistae IV, 48. usque 51. 
Portus Í, 100. 
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VideLaus. . 
Vituperii Nom. Verba et Adv. 

I, 150. V, 117. 118. 
119. 191. 127. 

Ulcera, vide Morborum genera. 
Umbilicus, ab ὀμφαλὸς form. 

li, 169. 170. 
Ümbrae arborum I, 256. 
Unguenta IV, 104. 105. Un- 

gere, nuctio 105. a μύρον 
form. VII, 177. 

Unguentaria vasa VI, 105. 

106. VII, 177. 168. 
ab ἀλάβαστρον form, VII, 

177. 
Ungues, ab ὄνυξ form, II, 

146. 161. , 
Volo, cupio V, 165. 
Voluntates sectari, voluptas, 

Voluptarius. item Adv. id 
genus VI, 185. 188. 

Vomitus -receptaculum vas 
X, 76. 

Vorare, a βιβρώσκω form. 
VI, 39. a φάγω form. VI, 
89. 40. Syn. VI, 42. Vo- 
rax VI, 41. 42. Voracitas 
VI, 42. 48. 

Vox, a φωνὴ form. Adiecti- 
va II, 111. Substant. 112. 
113. Adv. 113. Vocis ar- 
ticulatae definitiones: quo- 
ido ea formetur, quibus 
instrumentis 114. 115. 
116. Vocis diversitas 116. 

117. Vocem edere, mitte— 
re, a φϑέγγεσϑαν form. 
118. Voces animantium 

quorundam V, 86. 87. 
Urbanitas , Nom. Verba et 

Adv. V, 161. 
Urcei X, 30. 70. 
Urbs, Civitas IX, 7. Urbem 
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condere IX, 6. 7. Obsi- 
dere 1, 167. usque 174. 
Civis IX, 7. Populus IX, 
8. Quae circum civitatem 
sunt, et ad eam pertinent: 
Fines, Terminus, ab ὅρος 
form. 8. 9. Pagi, a δῆμοι 
form. 9. 10. a κῶμαι form. 
II, 36. 87. Agri, ab ἀγρὸς 
form. 19. Regio circumia- 
cens, a χώρα form. 13. 
Horti, a κῆποι 13. Subur- 
bia, Speculae, Vallum 14. 
15. Loca sacra, Coemeteria 

et alia. Nemora, Pergulae, 
Stabula 16. 50. 

Urbs, ab ἄστυ form. IX, 17. 
Epitheta significantia eius 
situm 17. 19. 20. 22. 98. 
Aetatem 18. Maguitudinem 
cum laude 19. Contra 21. 
usque 25. 

Urbis prospectus versus mare, 
ubi se offerunt Portus, et 
alia IX, 84. 

Urbis, Moenia, Portae, Pla- 
teae, Vici IX, 85. 56. 37. 
88. a κώμη form. 36. 37. 

INDEX LATINUS, 

Aedificia publica et privata: 
sacra et profana IX, 89. 
usque 47. 

. Forum IX, 47. et alia us- 
; que 50. Es 
Uterus, matrix II, 991. 222. 

ibique Foetus 223. 
Utilitas, lucrum, N. et Ver- 

ba V, 135. 136. 

Utres VIL192. 193. X, ^9. 
Vulcani canis aereus V, 39. 

Solemnia VH, 105. . 
Vulcanus ἀπάτωρ liL, 26. 
Vulnera curare IV , 179. 
Vultus, a πρύσωπον form. IL, 

47. 48. 

X. 
Xanthias , eius imago VII, | 

106. . 
Xerxes μαχρύχειο IL, 151. 

i 

Zona, hinc form. II, 166. 
torrida IV, 158. 
frigida IV, 159. 



INDEX SCRIPTORUM. 

» 

Á acis iy" Ipii X, 157. 
Aeschines II, 82. 126. VI, 

3b: 37. VII, 79. 
IX, 49. 

Aeschines Rhetor II, 196. 
HI, 85. 146. 147. 
148. VII, 37. 
κατὰ Κτησιφῶντος 

VIII, 209. X, 10. 
Τιμάρχου κατηγο- 

ρῶν VII, 84. 
ἀρρλένος Socraticus II, 56. 

84. VH, 150. 
ἐν ' A&óyo. VII, 135. 
“Ρίνωνι VIE, 103. 

Aeschylus Il, 100. 125. 196. 
V, 47. VL, 93. 40. 
46. 80. 161. VII, 
40.. 51. 60. 61. 78. 
167. 177. IX, 156. 
X, 44. 46. 132. 
180. T 
ἐν ᾿“γαμέμνονι IV, 

110. 

ἐν. Δικτυουργικοῖς 
VII, 35. 

eius; Εὐμενίδες IV, 
110. 

ἐν. Θαλαμοποιοῖς 
VII, 122. 

iv: Κερκύονι X,175. 

ἐν Kxov& IX, 186. 
iv Κήρυξι Σατυρι- 
κοῖς X, 186. 

ἐν Novrpless X, 117. 
eius Ἠρομηϑεὺς 

πυρκαεὺςῖχ, 156. 
Χ, 64. 

ἐν Σισύφῳ Χ, 90. 
TT 

iv Φοινίσόοαις VII, 
91. 

ἐν Φρυξὶν ἢ λύτροις 

ig Ῥϑυχαγωγοῖς 

WyjosraciaIV, 130. 
vid. not, 

Asius Comicus HII, 36. 
AglosthenesTX, 83. 
Alcaeus IF, 175. Vl, 107. 

iy γωρθμήδι vH, 
23. 

ἐν ᾿Ενδυμίωνι IX, 
88. 

ἔν δευτέρῳ βιβλίῳ 
μελῶν IV , 169. 

ἐν δευτέρῳ μελῶν Χ, 
118. 

ἐν Πασιφάῃ A: 14 
Alexis II, 14. 93. 64. 119. 

149, HI, 42. IV, 182. 
V1, 85. 38. 45. 104 
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168. VII, 35. 113. 
161. X, 111. 
Eius "'A4ugozig VII, 

90. X, 175. 
ἐν ᾿Δοκληπιοκλείδῃ X, 
107. 108. 

iv Βωμῷ VII, 72. 
ἐν Γυναικοκρατείᾳ IX, 

44. 
ἐν Διδύμοις IX, 158. 
ἐν Δρωπίδῃ X, 120. 
eius τὐ κω ματυκοιὸξ 

VII, 190. 
ἐν Καλασίριδι X, 18. 
ἐν Καυνίοις VII, 166. 

ἐν Μέβητι VT, 65. 
ἐν “ευκάδι E 144. 
ἐν Δημνίᾳ X, 100. 
ἐν Ποιητρίᾳ IX , 153. 
ἐν τῷ XExovüo got 
E 111. 

eiusdem Σώρακος X, 
130. 

ἐν Ταραντίνοις X, 91. 
Amipsias IL, 200. HI, 48. 

ἐν Kowó X, 171. 
ἐν Mvgoic VII, 100. 

ἦν τῇ Σαπφοῖ IX, 
188. 

ἐν Σφενδόνῃ ΙΧ, 
96. X, 144. 

Amphis, eius δρᾶμα ᾿Δλειπ- 
τρια, VIL, 17. 
iv 'Alxuotovi X, 

170. 
dy ἀμπελουργῷ VII, 

170. IX, 88. 
eius. Κονιάτης VII, 

125. 
ἐν Κυβευταῖς VII, 

208. 
Anacreon H, 103. ἯΙ, 49. 

IV, 61. V, 76. 96. 

INDEX SCRIPTORUM. 

VI, 22. 998. 107. 
VIL, 472. 117. X, 
70. "Iov καὶ ποιη- 
τὴς ἀνὴρ ΠΙ, 98. 

᾿Αναγραφὴ τῶν ἐν ἀκροπόλει 
ἀναϑήματων ἐπὶ 
᾿Αλκιβιάδου ἄρ- 
χοντος X, 196. 

Anaxandrides II, 166. V, 16. 
VI, 43. 161. 
b ᾿Αγχίσῃ ΙΧ, 

69. 
iv Ζωγφάφοις ἢ 

Τεωγράφοις X, 
.89. 

Anaxilas ( et Anaxilaus II, 
84.) Tl, 97. 99. 
VII, 53. (Anaxilas 
Rheginus V4, 25.) 
ἐν Βοτρυδίωνι X, 

190. 
ἐν Γλαύκῳ IX , 99. 

|. ἐν “Δουτροποιῷ VII, 
167. Χ, 46. 

Anaxippus ἐν Κιϑαρῳδῷ X, 
94 

Andocides II, 58. 
Androtion VII, 121. 
Anthippus Musicus IV, 78. 
Antileon IH, 151. 
Antimaáchus Poéta II, 178. 
Antiochus VI, 99. 
Antiphanes V, 98. VII, 52. 

199. IX, 99. 

ἐν "Ayooíxp VI, 
864 
ἐν ᾿Αϑάμαντι X, 

62. 
ἐν ᾿Αλευομένῃ VX, 

29. 
ἐν ᾿Αποκαρτε- 

φοῦντι X; 188. 

Aure did Le M M a Ri. ci ü im M LL 



iv Βουσίριδι X, 
65. 

iv Βυζαντίῳ VII, 
170. 

107. . 
ἂν Κοροπλάϑω X, 

108. 
liv Κυβευταῖς X, 

137. 

liv Κύκλωπι IX, 
88. 

. iy Δευκάδιΐ!,66. 
ἐν Μελεάγρῳ X, 

78. 
ἐν Μηδείᾳ VII, 

5T. 
ἐν Míóow X, 152. 
iy τῷ Moe 

VII, 211. 

iv MvonàX, 67. 
iy ̓Οβρίμῳ Xx; 21. 
iv'Oggsi X, 172. 
ylageclio X, 106. 
iy Σαπφοῖ VII, 

211. 
ἐν τοῖς Σκύϑαις 

VII, 59. 

ἐν Σερατιώτῃ ΙΧ, 
48. 

ἐν Τραυματίᾳ IV, 
188. Χ, 46. 
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iv Αὐτοῦ ἐρῶντι ἐν Φάωνι VII, 
1301x159. 192. X, 40. 
ἐν ̓Αφροδίτης m ἐν Φιλίσκω X, 

ἐν Βοιωτίῳ Χ ,88. Maid I 84. 98. IL... 
ἐν Βομβυκίῳ X, 18. 41. 57. 58. 

179. 76. 109. 119. 
120. 123. 128. 
129. 196. 214. 
223. 224. 228. 
230. III, 63. 113. 
138. IV, 9. 47. 
164. 176. V, 141. 
145. VI, 163. 
169. 183. 196. 
VIL, 169. 183. 
VIII, 21. 94. 68. 
103. IX, 13. 96. 
53. (ἐν τοῖς περὶ 
᾿Δληϑείας VI, 148. 
vid. not.) 

Antisthenes V, 65. 
iv Προτρεπτικῶ 

VI, 98. X, 68. 
Anyte Tegeatis, eius epigram- 

ma V, 48. 

| CAPUME ΟΣ Carystius iv' Au- 
φιαράφ X, 161. 
* Avxeusoyerodvr 

138. 
ἐν διαβόλῳ Χ, 

154. 
ἐν τῇ ᾿Ενέᾳ X, 

152. 
ApollodorusGelous, eiusT'geu- 

ματιδιοποιὸς 1V, 
19. VII, 190. X, 
93. 
ἐν Φευδαίαντι X, 

188. 
Araros VI, 48. 

ἐν Καινεῖ VIL, 65. 
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Aratus ἐν τοῖς ᾿]ατρικοῖς ÓI, 
. ,$8. 

Archilochus I, 239. II, 91. 

84. 193. VI, 80. 

187. VII, 41. X, 

97. 135. 160. 
vid. X, 141. 

Archippus III, 54. 154. VI, 
174. ' VII, 148. 
ἐν ᾿Ηρακλεῖ γαμοῦν-. 

zv IX, 72. Χ, 169. 
ἐν ᾿Ιχϑύσι VII, 16. 

28. X, 99. 
iv Πλούτῳ VII, 63. 

X, 186. 
iv 'Plvow II, 183. 

VII, 199. X, 177. 
Aristeas ἐν 'Oggsi IX, 43. 
Aristogiton ὃ ῥήτωρ X, 111. 

Aristomenes VI, 167. 
b Γύησι VII, 211. 
ἐν Διονύσῳ ἀσκη- 

τῇ ΠῚ, 150. 
Aristophanes I, 13. 79. 83. 

II, 5. 6. 13. 18. 
20. 98. 32. 34. 39. 
41. 42. 56. 57. 59. 
65. 67. 75. 76. 79. 
89. 94. 100. 108. 
109. 111. 125. 150. 

154. 160. 180.189. 
199. 212. 228.231. 
938. 1H, 25. 42. 
48. 70. 92. 140. 
146. 158. IV, 18. 
63. 64. 67. 106. 
115. 121. 163.172. 
181. 182. 187. 188. 
V, 91. 96. VI, 9. 
1t. 12. 14. 19. 20. 
24.. 88. 41. 43. 47. 
49. 56. 60. 62. 65. 
79. 80. 86.91. 99. 

100. 110. 125. 151. 
158. 160. 161.165. 
165. 167. VII, 7. 

. Q2. 26. 98. 29. 32. 
84.37.39.40. 49. 60. 
64. 67. 70. 93. 99. 
100. 108. 138. 159. 
141. 148. 144. 148. 
150. 161. 162.166. 
170. 177. 187. 190. 
194. 195. 196. 200. 
210.VIII,28. IX, 25. 
52. 158. 154. 161. 
162. X, 97. 60. 
63.75. 135. 153. 
167. 187. 
ἐν ᾽Ζγωνισταῖς VII, 

168. 
dy Αἰολοσκίκωνι T, 

79. IX, 68. 89. 
X, 24. 25. 104. 
116. 118. 

dv ᾿Ακεστρίαις" IV, 
125. 

ἐν ᾿Αμφιαράῳ Il, 
176. VII, 164. 
181. X, 40. 92. 
180. 

iv ᾿“Ζναγύρῳ VII, 
164. IX, 64. 72. 
X, 54. 55. 56. 
76. 114. 

᾿Ζσκληπιὸς non est 
: Comoedia Aristo- 
phanis, ut Sebe- 
rus cuim Interpre- 
te videtur acce- 
pisse, sed Plutus 
ibi dicitur 2y' 4σ-- 
πληπιοῦ visum re- 
cipisse II, 59. 

ἐν ᾿“χαρνεῦσι VII, 
.24. 164. X, 86. 
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68. 71. 72. 91. 
02. 94. 95. 110. 

voii. 116. 121. 
. 136. 164. 168. 
iv Βαβυλωνίοις IV, 

186. IX, 28. X, 
88. 85. 152.173. 

iv Βατράχοις VII, 
88. 175. IX, 64. 
90. X, 14. 17. 
88. 48. 120. 148. 

iv Γεωργοῖς VII, 
-201. IX, 69. X, 
69. 

- dv τῷ Τήρᾳ IV, 180. 
V1, 69. VII, 125. 
IX, 89. X, 61. 
74. 104. 173. 

ἐν Γηρυτάδῃ IV, 
ΝΕ JL 111 

VII, 7. 117. 149. 
176. 181. X, 59. 
75. 91. 92. 160. 
169. 170. 

ἐν Γλαύκῳ III,: 48. 
ἐν Δαιδάλῳ ΥἹΙ, 

100. 117. 
ἐν Δαιταλεῦσι VII, 
153. 168. 176. 

' 181. IX, 88. X, 
82. 93. 109. 119. 
158. 172. 

iv ΖΔαναΐσι VII, 199. 

X, 26. 89. 127. 
130. 

ἐν Διοναυάγῳ X, 83. 
ἐν “φάμασιν ἢ Κεν- 

ταύρῳ IX, 86. 53. 
X. 79. 171. 1s 
(sed VIf, 24. 
Κενταύροις. es.) 

v Δράμασιν ἢ Νιό-. 

e X, 119. 166. 
185. 

ἐν Εἰρήνῃ X, 102. 
188. 

ἐν ! Exxleiafovooig 
IX, 58. 92. X, 
12. 81. 80. 

iv" Hoocw VII, 13. 
16. 21. 133. 167. 
X, 61. 78. 112. 
173. 

ἐν. Θεσμοφορὶιαζού-- 
σαις IV, 19. 100. 
VII, 66. 95. IX, 
36. 69. 131. 
X, 58. 137. 140. 
152. 

iy ̓ Ιππεῦσιν HI, 175. 
LX, 154. X, 96. 
104. 

iv Koxálo VIL, 169. 
ἐν. “ημνίαις — VII, 

139. 152. 166. 
IX, 126. X, 25. 

iv “υσιστράτῃ VII, 
113. IX, $6. X, 
82. 87. 59. 159. 

ἐν ταῖς ΝεφέλαιςΙΧ, 
136. X, 47. 118. 
156. 168. 

ἐν Νῆήσοις VI, 45. 
104. (dubium an 

, ipsius Aristopha- 
nis sit IX, 89.) 

X, 47. 
ἐν ᾿Ολκάσι IX, 60. 

X, 73. 84. 102. 
144. 159. 172. 
173. 

ἐν "Ogwe X, 86. 
86. 171. 

ἐν Πελαργοῖς VII, 
105. X, 174. 
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ἐν Iliovzo VII, ΤΊ. 
115. IX, 1029. 
139. X, 48. 103. 
155. 

Πολυείδω IX, 
31. 130. X, 45. 

ἐν Προαγῶνι X; 44. 
ἐν Σκηνὰς iidllsa- 

βανούσαις — VII, 
157. 202. X, 28. 
67. 108. 114. 
144. 147. 172. 

ἐν Σφηξὶ 11, 199. 
VH, 59. 105. 
176. 181. IX, 
89. X, 22. 102. 
182. 183. 

ἐν Ταγηνισταῖς VII, 
149. Χ, 47. 88. 
98. 98. 101. 119. 
151. 178. 

ἐν Τελμισσεῦσιν VI, 
83. X, 72. 80. 82. 

ἐν Τριφάλητι IX, 
90. X, 121. 151. 
162. 

ἐν Φοινίσσαις VII, 
199. Χ, 17. 119. 
155. 

ἐν “Ὥραις VII, 13. 

187. 160. 
Aristophon ἐν Διδύμοις ἢ IIv- 

τς ραύλῳ IX, 70. 
Aristoteles I, 218. II, 68. 

86. 93. 94. 95. 99. 
135. 144. 220. III, 
17. IV, 56. V, 88. 
40. E 52. 68. 75. 

VL, 16. 81. VIII, 
63. IX, 62. 87. 
ἐν τοῖς περὶ ζώων 

VI, 54. 
περὺ Ἰώων ἱστορίας 

ἐν 
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ἐν τῷ ὀγδόῳ X, 
184.' 

περὶ ζώων 5 τῷ 
τρίτῳ X, 139. 

. dv Jaioddar IX, 62. 
ἐν Πολιτείᾳ ᾿ἄχρα- 
γαντίνων IV, 174. 
IX, 80. 
᾿Αργείων X, 179. 
"Iusooíov ^ IV, 

174. 
᾿Ορχομενίων | X, 

165. 
ZixvovioviX,77. 
᾿Ταραντίνων ΙΧ, 

80. 
Aristoteles aut "Theophrastus 

ἐν τῷ περὶ μετάλλων 
99. . 

Aristoteles οἱ Theophrastus 
ἐν Φυσικοῖς X, 170. 

Arrianus, eius versus II, 180. 
Axionicus ἐν Χαλκιδικῷ X, 

0323... 

C. 

Callias IT, 101. 102. 186. II, 
25. 112. IV, 9. 
iv Κύκλωψι VII, 105. 

| .116. 

iv Πεδήταις VIT, 118. 
Callimachus V, 96. IX, 72. 

X, 153. 156. 
Callisthenes ἐν ᾿ἀποφϑέγμασι 

IX, 98... 
Cantharus IV, 61. 
Cebes III, 95. 
Cephisodorus IV, 178. X, 127. 

iv Τροφωνίῳ VII, 
40. 87. 

ἕν ' Ti X, 110. 
Cercidas II, 97. 

Chionides ἐν Ἥρωσι X, 43. 
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Clearchus II, 185. Solensis 
Aristotelis discipulus 
IL, 146. vid. 164. 

Cleón ἐν δευτέρῳ μελῶν X, 
(| 418. 
Clonas, eius νόμος αὐλητικὸς 

IV, T9. 

Columnae Atticae X, 97. 
Comici V , 97. 101. et alibi, 

Recentiores VI, 18. 
Siculi IV, 173. 

Comoedia Media VII, 162. 
Nova HII, 74. VI, 90. 
Vetus VII, 190. 

Coricus et Erastus, eorum ad 

Platonem Epist. X, 150. 
Craterus ὁ 0 τὰ beédulbii Gvr- 

ἄγων VIIF, 126. 
Crates í 188. VI, 79. 

161. VJII, 96. 
ἐν Γείτοσι VII, 179. 204. 

X, 118. 
i " Eograig VII, 92. 
ἐν " Hooc: II, 455. X, 

90. 175. 
iv Θηρίοις VI, 53. 
iv Aayio IX, 62. 
ἐν Παιδιαῖς IX , 114. 
(ἐν Iogosavaodng IV, 

173. vid. not.) 
ἐν Σαμίοις VIL, 63. 
àv Τόλμαις IX, 63. X, 

54. 
Gistimui II, 7. 10. 17. 28. 

43. 49. 78. 124. 153. 
188. III, 14. 64. 75. 
80. 92. 106. IV, 
184. V, 68. VI, 12. 
21. 23. 26. 61. 65. 
81. 86. 161. 163. 
VII, 28. 31. 87. 89. 
41. 88. 107. 142. 
161. 179. VIII, 31. 

Pollux Fol. 111. 
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IX, 98. X, 64. 143. 
186. , 
ἐν Bovoígid: X , 89, 
ἐν Διονυσαλεξάνδρῳ 

VI, 48. VII, * 

199. 159. 198. 
25. 34. 140. 

ἐν“ Ἦρωσι X, 64. 
ἐν Θράτταις ἸΧ, 91. 
Χ, 67. 106. 

ἐν Ἀλεοβουλίναις Χ, 
106. Κλεοβουλίνῃ 
est VIT, 41. . 

ἐν ἹΜαλϑακοῖςοῦ, 106. 
VH, 171. X, 50. 

ἐν Νεμέσει X, 177.186. 
ἐν τοῖς Νόμοις VI, 68. 

VIL, 86. 
ἐν ᾿Οδυσσεῦσιν VI, 68. 

69. X, 32. 
iv Ilavózteig X, 16. 
ἐν Πλούτῳ 11, 61. 
ἐν Πυτίνῃ Χ, 58. 67. 

70. 184. 
ἐν Σεριφίοις VII, 69. 

Σερίφοις est X,156. 
ἐν Toopovío VII, 103. 

X, 115. 
iv Χείροσι VI, 98, 

VII, 211. X, 488, 
iy" Θραις VI, 18. VII, 

164. IX, 131. X, 
40. 76. 

Cratiius iunior ἐν ᾿Ομφάλῇ 
VII, 
ἐν ἐηροβολιμαίῳ VIE, 

211. 
Critias IT, 58. 148. 122. 196. 

III, 116. IV, 63. 165. 
VI, 81. 88. 153. 194. 
195. VII, 78. 91. 108. 
154. 177. 179. 196. 
197. VIIL 25.IX, 17.116. 
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iy "Ava vmm VII, 81. 
ἐν ταῖς ἡλζδμς VII, 
59. 

Criton ἐν «Αϊτωλοῖς IX, 15. 
ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ X, 85. 

Ctesias Il, 60. V, 41. 

D. 

Demades VII, 104. 
4ημιύπρατα X, 93. 94. 86. 

39. 46. 74. 79. 81. 84. 
86. 89. 93. 103. 105. 
108. 114. 130. 185. 
137. 150. 157. 169. 
170. 171. 182. Eorum 
ratio exponitur 96. 97. 

Democritus Chius ( Musicus ) 
IV, 65. 

Desieuiiocn I, 94. 161. II, 
14. 33. δὰ, 58. 59. 64. 

- 111. 119. 191. 192. 
1294. 123 3129. 151. 
200. 207. 234. IIT, 28. 
80. 58. 59. 61. 81. 83. 
84. 89. 91. 125. 141. 
143. IV, 19. 163. 166. 
167. 171. V, 89. 134. 
VI, 8. 9. 37. 91. 101. 
194. 180. 143. 158. 
183. ὙΠ, 180. 159. 
160. 161. 197. VIII, 
23.26.28. 30. 64. 69. 72. 
83. 114. 134. 186. 
137. 140. IX, 99. 59. 

' 68. 92. 186. 138. 155. 
157,29 18: 46. 95. 
192. συνάγχῃ εἰλημμένος 
VII, 104. 
ἐν τοῖς ἐπιγραφομένοις 
πον ̓Δριστογείτονα 

ἐν τῷ Egan | III, 144. 
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ubi dubitatur an li- 
bellus illius sit. 

iv τῷ sov Εὐέργου καὶ 
Μνησιβούλου VIL118. 

iv τῷ κατὰ Kóvavog X, 
62. 

ἐν τῷ κατὰ Müjevrog 
VII, 53. 

(νύμον γράψας) VIL, 100. 

ἐν τῷ κατὰ ᾿Ολυμπιοδώ- 
θοῦ VII, 191. IX, 89. 

iv τοῖς duponátuolz 
προοιμίοις Vl, 148. 

ἐν τῷ ms Φαίνιππον X, 

iv τῷ πρὸς Φορμίωνα 
περὶ δανείου IX, 45. 

Dinarchus HI, 97. 81. IV, 
165. 167. VI,. 156. 
159.161.164.168.V1I, 
11. 183. Vlil, 24. 70. 
72. 83. 121. 156. X, 

15. | δ . 
γεωφάνεια ὑπὲρ ὧν 

λέγει Δείν. ΨΗ, 99. 

ἐν τῇ τῆς ἱερᾶς δοκε- 
pacto VIT, 69. 

Dinolechus ἐν ᾿ἁμαζόσιν Χ, 
177. 
ἐν Μηδείᾳ IV, 174. 

Diocles III, 42. 

ἐν Βάπχαις Χ, 78. 
ἐν Μελίτταις X, 99. 

(Diodorus Thebanus IV , 80.) 
Dion Tragicus. vid. lon. 
Diphilus ἐν. ̓ Αδελφοῖς X, 79. 

iy' ̓Δπολιπούσῃ X, 12. 
à* Ἑκάτῃ ν᾿ (τὰν ΙΑ 
ἐν ἐΕπιδικαζομένῳ X, 

137. 
ἐν ᾿δπικλήρῳ X, 99. 
ἐν Κιϑαρῳδῷ X,88.62. 
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ἐν Mowoytvo X, 18. 
ἐν Σικελιπῷὼ IX, 81. 

Draco VIII, 49. 195. 
iv τοῖς νόμοις IX , 61. 

E. 
Ecphantides II, 127. 
Empedocles H, 223. 226. 
Epaeneti: et aliorum ὀψοποιη- 

τικὰ συγγράμματα VI, 
70. 

Epicharmus H, 141. IV, 56. 
VI, 35. 90. VII, 183. 
IX, 26. 
iv  Meseqaig IX, 26. 

41. 42. 81. 
ἐν Βουσίριδι IX, 45. 
ἐν Ελπίδι Χ, 161. 
ἐν Ἥβης γάμο X, 86. 
ἐν Ναυαγῷ X X, 184. 
ἐν “Νήσοις X, 62. 
ἐν ̓ ᾿Οδυσσεῖ Αὐτομόλῳ 

ΙΧ, 41. 
ἐν Πέρσαις 1X, 99. 

, iv Πίϑωνι X, 179. 
ἐν Πύῤῥᾳ ἢ Προμηϑεῖ 
Χ, 82. 

"ἐν Σκίρωνι X , 87. 
ἐν Φιλοκλίνῃ δῷ 71. 
iv Ζύτραις HA, 79. 

Epicrates ó χωμῳδοδιδάσκαλος 
IV, 191: 

Epigenes by Ποντικῷ VH, 29. 
Epigramma de  Anthemione 

VIII, 131. 
de Hippamone V, 47. 

Epistola Alexandri ad Matrem 
VI, 87. 
Erasti et Corici ad 

Platonem X, 150. 

Lysiae VII, 131. 
Olympiadis VII, 28. 
Theanus Pythagorae 

915 

coniugis ad Timaro- 
lam X, 91. 

Eratosthenes I, 145. 
ἐν τῷ ἐξομῆ VIL, 90. 
ἐν τοῖς περὶ κωμῳδίας 
X, 60. 61. 

ἐν τῷ Tees 

Eubulus II, 98. 96. III, 91. 
VI, 10. VII, 86. Vid. 
IX, 93. 
iy * Ayylon VI, 10. IX, 

76. 
iy n VI, 67. 
iv" Iovi X, 106. 
ἐν Κατακολλῶντι X, 

107. 
ἐν τοῖς Κυβευταῖς VIL, 

905 
ἐν Παμφίλῳ IX, 91. 
ἐν Ἠαρμενίσκῳ Χ, 98. 
ἐν ταῖς Στεφανοπώλισι 

X, 120. 
Euclides VI, 161. 
Eudoxus ἐν Ναυχλήρου δρά- 

ματι VIT, 901. 
Euii κύκλιοι lV, 79. 
Eunicus ἐν ^Avziót X, 100. 
Euphorion IV, 95. 
Eupolis I, 111.1I, 9. 28. 33. 

89. 120. 124. 159. 233. 
IH, 49. 70. 72. 77. 79. 
109. 115. 130. IV, 57. 
188. VI, 15. 18. 56. 65. 
90. 92. 103. 159. VII, 
29. 83. 169. 176. 179. 
VIII, 34. IX, 47. 49. X, 

92 159. 
ἐν Αἰξὶν X, 102. 151. 
( de ἐλέῳ vid. not. X, 
98.) 
ἐν Αὐτολύκῳ ΙΧ, 80. Χ, 

45. 4T. 161. 
Kk2 
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ἕν τῷ πρώτῳ «ἀὐτολύκῳ 
; ΥἹΙ, 209. 

ἐν Βάπταις VII, 123. X, 
4:1. 
ἐν ΖΔήμοις VII, 193.164. 

IX, 43. 58. 69. 
ἐν 4veài IX, 97. 
ἐν Εἴλωσι IX, 74. 146. 

Χ, 98. 
ἐν Κόλαξι VII, 1992. IX, 

37. 59. 90. X, 10. 
28. 39. 90. 97. 

iv τῷ Magizd X, 78. 
ἐν ΠΙόλεσι lI, 77. Vil, 13. 

29. X, 192. 
iv Tabidorote VII, 106. 

168. IX, 58. 102. X, 
17. 68. 136. 

ἐν τοῖς Φίλοις VII, 133. 
Χ, 85. 

ἐν Xovog γένει VIL, 86. 
IX, 26. X, 63. 140. 

Eupolis (junior Anaxilà) ἐν 
Διαιτῶντι VII, 168. 

Euripides II, 14. 51. 109. 
161. III, 5. 16. 58. 73. 
82. IV, 141. VI, 156. 
VII, 31. 109. IX, 161. 
X, 27. συνῆρξε τοῖς τετ- 
ταράκοντα ^ φῃροστᾶσιν 

᾿ἀϑήνῃσι IX, 101. 
dv Ainyavy X, 117. 
ἐν Αὐτολύκῳ Σατυρικῷ 

᾿ X, 111. 178. 

ἐν ΖΔαναΐσι IV, 111. 
ἐν EvovoOsi “Σατυρικῷ 

Χ, 108. 140. 
ἐν uicit ΠῚ, 51. 
ἐν Θησεῖ UI, 51. 
ἐν ! Ivoi VIL, 178. 
ἐν ᾿Ιξίωνι IX, 97. 
ἐν “ἱοκηλάτῳ. καλυπτομέ- 

vo IX, 50. 
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ly ' Oolary VI, 187. 
iv Παλαμήδει X, 145. 
ἐν Zulgovi IX, 75. 

Zovogingi X, 85. 
ἐν Τημενίδαις IX, 97. 
ἐν Φοινίσσαις IV, 199. 

G. 

- Glaucus Locrensis ὀψοποιητι- 
κῆς πραγματείας σο- 
φιστὴς VI, 71. 

Gorgias I, 145. Sophista, eius 
᾿θνομαστικὸν βιβλίον 
IX, 1. 

H. 
Hecataeus I, 50. 
Hegesippi et aliorum ὀψοποι- 

τικὰ συγγράμμα- 
sa VI, 70. 

Heraclides Syracusanus ὀψο-- 
ποιητικῆς πραγ- 
ματείας σοφιστὴς 
YL 16. 

Heraclitus V, 163. 
Hermippus IL, 125. III, 125. 

VII, 194. 
iv ᾿Αρτοπώλισιν VIII, 

198. 202. . 
iv ΖΔημόταις VII, 89. 

IX, 71. X, 165. 
ἐν τοῖς Θεοῖς ΙΧ, 19206. 
ἐν Θεσμοφύροις X, 

122. 
ἐν τοῖς Κοϑύρνοις VII, 

202. 
ἐν ἩΠοίραις VII, 900. 

X, 136. 
ἐν Στρατιώταις X, 182. 
iv Φορμοφύροις VII, 

89. IX, 71. 
Hermon histrio comicus IV, 

88. 
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Herodotus I, 50. 75. 153. 244. 
. 247. ll, 5. 8. 23. 37. 
51. 58. 59. 62. 64. 
102. 109. 120. 122. 
124. 151. 152. 153. 
168. 200. 233. III, 7. 
25. 30. 42. 49. 58.74. 
106. 109. 126. 144. 
IV, 18. 19. 168. V, 
26. 88. VL, 25. 100. 
125. VII, 11. 81. 63. 
72. T6. 81. 83. 86. 
123. 137. 143. 161. 
178. 186. 211.IX, 6. 

.66. 153. X, 10. 52. 
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